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مقــدمه

آنچه در پیش روی شماست گزارشی است که به همت عالقه مندان واعضا کمیته علمی معماری بومی 
ایکوموس ایران، گرد آوری شده است.

 دراین کمیته علمی تالش داریم که از طریق بیان وترویج آزادانه ورایگان دانش های مرتبط با معماری 
بومی سرزمین ایران، در ایجاد جریان مبتنی بر خرد ورزی ، شناخت بوم و فرهنگ آن برای بنای آینده ای 

بهتر، موثر باشیم.
در این گزارش/گاهنامه که از خوانندگان عزیزش می خواهیم برای نامگذاری آن نیز ما را یاری دهند، 
عموما ازگزارش مطالعات وپژوهش های مرتبط با معماری بومی، اقدامات میدانی و کارگاه ها و نشست های 
تا عکس ها، برداشت ها، تصاویر و هر آنچه به  این حوزه  با صاحب نظران و متخصصان  تخصصی،گفتگو 

معماری بومی مرتبط است، با گشاده دستی و البته مسئولیت نویسندگان آن فراهم است.
نگارش  تا شیوه  از محتوا  این گزارش ها  اقتضا می کند در  کمیته جز در مواردی که شئون حرفه ای 
این  این مهم را به لحاظ علمی مد نظر قرار دهند که  تا  بایسته است  دخالتی نمی کند. بر خوانندگان 
گزارش نیز، چون تنوعی که در معماری بومی سرزمین ماست تا حدی نشان دهنده تنوع روحیه نگارندگان 
است و فعال از صورت بندی های رایج درچنین اقداماتی پرهیز کرده ایم. این روش اگر چه شاید صورت 
علمی گزارش را تحت تاثیر قرار دهد، اما اجازه می دهد سیرت آن نمایان شود. با این حال چنانچه به 
یا  نویسندگان  طریق  از  می توانند  خوانندگان  می گیرد،  قرار  استناد  مورد  بعدی  مطالعات  منبع  عنوان 

مترجمان مطالب پیگیر تضمین کیفیت مد نظر خود باشند.
در نخستین نوشتار ما به سراغ تنی چند از صاحبنظران رفتیم.گزارش مصاحبه با آقای دکتر حجت در 
مفهوم معماری بومی ونیز یادداشت آقای دکتر اولیا در مورد معماری چینه که به زیور خط خوش ایشان 
نیز آراسته است، از این جمله است. تصور ما بر این است که حضور این خط که بخشی از هنرهای بومی 
سرزمینمان یعنی خوشنویسی را یادآوری می کند، در همراهی با فهم معماری بومی است و آن را همانگونه 

در گزارش آورده ایم. بر کمیته است که از هر دو بزرگواران سپاسگزار باشد.
در پاسخ به درخواستمان از اعضا، برخی لطف کرده اند وگزارش هایی رابرای ما ارسال کرده اند. برخی 
از دوستان مستقیما در موضوعی مخاطب قرار گرفته اند و در همان موضوع برای کمیته گزارشی تهیه 
کرده اند.برخی نیز از مطالعات خود که گمان میکرده اند مرتبط با موضوع باشد به کمیته مطالبی ارسال 

کرده اند. جزییات این گزارش ها و اقدامات از نظرتان خواهد گذشت. 
را در مسیر پیش رو  ارسال مطالب درخور،کمیته  با  ایران  به معماری  تمامی عالقه مندان  امیدواریم 
یاری دهند. عالوه بر این دست اندرکاران امر از پیشنهادهای فرهیختگان ارجمند  در بهبود امور،پیشاپیش 

قدردان و به حمایت و همکاری آنها دلبسته است.

کمیته علمی معماری بومی ایکوموس ایران
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دکتـر سیاوش صابری
فرهنگی  موسسه  پیوسته  عضو 
کمیته  رئیس  و  ایران  ایکوموس 

علمی معماری بومی

سخن نخست

کمیته علمی معماری بومی ایکوموس ایران دهمین کمیته تشکیل شده در ایکوموس ایران 
و البته جوان ترین آن ها است.

عالقه مندان  و  متخصصان  از  گروهی  آرزوهای  بر شکل گیری  مبتنی  کمیته  این  تشکیل 
میراث بشری و به طور ویژه ایران بود برای شناخت و حفاظت از دستاوردهای اندیشه انسان 

در طول زمان و در هماهنگی با مکان و طبیعت پیرامونی اش.
در پی در خواست جمعی از متخصصین و یکی از اعضا پیوسته ایکوموس ایران در سال 
1396 از ایکوموس ایران مبنی بر صدور مجوز تشکیل کمیته علمی معماری بومی، در تیرماه 
سال جاری پس از اخذ موافقت هیات ریسه وهیات اجرایی ایکوموس ایران، کمیته یادشده 
با همکاری اعضا وابسته و عالقه مندان به موضوع شکل گرفت. این کمیته به سرپرستی آقای 
بهاره  و  ،افروز طهماسبی  افسانه جبرییل زاده  با همکاری خانم ها  ابتدا  سیاوش صابری و در 
اله دادی تشکیل گردید. اعضا موسس کمیته دارای مدارج علمی دکتری وکارشناسی ارشد 
در رشته های معماری،مرمت ابنیه وبافت های تاریخی،مرمت اشیا تاریخی فرهنگی بوده و از 
نیز  تاریخی و  بافت های  بناها، محوطه ها و  سوابق حرفه ای متعددی در حوزه مرمت و احیا 
مدیریت امور معماری و شهرسازی کشور برخوردار بوده اند. با توجه به افزایش حجم کار کمیته 
و حضور یکنفر از موسسان در مسئولیت دولتی حوزه معماری وشهرسازی ایران دو نفر دیگر به 
جمع یاد شده به نام خانم ها عاطفه امرایی و زبیده بیات با تخصص معماری گرایش معماری 
وانرژی و معماری و در مقطع کارشناسی ارشد و پژوهشگر دوره دکتری، اضافه شدند. با توجه 
به اینکه حضور اعضا داوطلبانه است و روابط متداول اداری بر این مجموعه حاکم نمی تواند 
باشد،کمیته در حضور و همکاری اعضا با گروه ستادی آزادانه مواجه شده است و امروز از جمع 
یادشده آقای محمدرضا محمودی دانشجوی دکتری مرمت و خانم مهسا عباسی گراوند، خانم 
مونا کردی و آقای امین طباطبایی فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد مرمت و همچنین سرکار 

خانم امرایی ادامه دهنده همکاری با این مسیر تدوین شده اند.
کمیته پس از حدود سی جلسه داخلی نسبت به تدوین سند کلی اهداف و رویکرد و نیز 
تعاریف و مفاهیم، آیین نامه داخلی و سایر موارد مورد نیاز برپایی اجرایی کمیته اقدام و پس 
از ارایه به هیات مدیره و جلب نظر موافق آن ها بیانیه تشکیل کمیته حاوی هدف، رویکرد 
از  ایران گردید. پس  ایکوموس  برنامه های سال جاری تحویل دبیرخانه  برنامه های کلی و  و 
بررسی طوالنی مدت این امر در هیات رئیسه ایکوموس با اطالع رسانی نسبتا محدود از طریق 
وبگاه و شبکه های اجتماعی در ابتدا حدود دویست نفر درخواست همکاری خود را به پست 
الکترونیکی کمیته ابراز داشتند. پس ازدر خواست اعالم زمینه های همکاری توسط کمیته، 
از این تعداد حدود صد و بیست نفر نسبت به ارسال فرم های زمینه های فعالیت خود اقدام 

نمودند.
کمیته علمی معماری بومی ایکوموس ایران در این مرحله از پذیرش هیچ محدودیتی اعم 
از سن، تحصیالت و شغل و غیره برای داوطلبان همکاری قائل نشده است. این امر به دلیل 
تلقی است که از حضور همه ابعاد زندگی انسانی ودانش های مختلف، با مقوله معماری بومی 

وجود دارد.
در حال حاضر داوطلبین همکاری با کمیته در طیف سنی بیست وچهار تا باالی شصت 
سال و با تخصص های مختلف شامل معماری ،مرمت معماری، مرمت شهری، حرف معماری 
سنتی ایران، عکاسی، مرمت اشیا تاریخی فرهنگی و... در مقاطع دکتری تا کارشناسی و نیز 
مدارج تجربی و دارای مشاغل عضویت در هیات علمی دانشگاه ها، اشتغال در دولت، اشتغال 

در بخش خصوصی و دانشجو می باشند که آمار آن به تفکیک قابل ارائه است.
از آنها عضو  اینکه بسیاری  با کمیته و نظر به  اولیه عالقه مندان به همکاری  با شناسایی 
ایکوموس نبودند و پیرو درخواست کمیته از هیات ریسه و هیات مدیره، با رویکرد حمایتی 
مبنی بر موافقت با آغاز همکاری داوطلبان  و طی فرایند تدریجی عضویت آنها )ونیز حمایت 
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مالی جهت کاهش بار مالی پرداخت حق عضویت توسط داوطلبان( مسیر 
عضو گیری هموار شد.

با افزایش اعضاء، کمیته گروه های اجرایی خود را بر اساس برنامه از پیش 
اندیشیده شده و تطبیق با عالیق اعضا به هیأت رئیسه و هیأت مدیره ارایه 
و پس از تصویب این گروه ها و برنامه آن ها، با تمامی اعضا جهت حضور در 
حداقل یکی از کارگروه ها و تعیین زمان همکاری و اخذ پیشنهادات آنها 

مکاتبه نمود.
سه گروه شامل: یک گروه پژوهش و مطالعات، دو گروه مستندسازی، 
است که جزییات  بوده  ترویج  و  آموزش  و سوم  بانی  دیده  و  آرشیو رصد 
برنامه هر گروه هم آماده و برای تمامی داوطلبان همکاری ارسال شده است.

عالوه بر آن نسبت به ارسال بسته مطالعاتی مفهوم معماری بومی و نیز 
ترجمه برخی متون و منشور مربوطه اقدام شد.

نظر به اهمیتی که معماری کوچ در تاریخ معماری تمدن ایران دارد و 
معماری  نام  با  کارگروه تخصصی  به درخواست سرپرست کمیته، یک  بنا 

کوچ)معماری موقت( نیزذیل گروه های اصلی شکل گرفته است 
در طی مدت سه ماه از تشکیل کمیته گروه های تخصصی اولویت هایی 
را برای آغاز همکاری تعیین کرده اند. گروه مطالعات و پژوهش به شناخت 
و  ،رصد  آرشیو  مستندسازی  گروه  بومی،  معماری  در حوزه  فارسی  منابع 
دیده بانی به آغاز جمع آوری اسناد مرتبط با معماری بومی و گروه آموزش و 
ترویج به شناسایی عالقه مندان به برگزاری نشست های علمی از مطالعات و 
پژوهش های انجام شده، دست یازیده اند. بدین اقدامات باید کارهایی چون 
پیشنهاد چهارده  بومی،  معماری  از  پیشنهادی عکاسی  تهیه دستورالعمل 
محور  مکان  مدیریت  امکان  منظور  به  ایران  سرزمین  برای  بوم  یا  حوزه 
کارگروه  و  ترویج  تخصصی  کارگروه  تشکیل  مورد  در  نظرها  اخذ  کمیته، 
تخصصی تزیینات معماری بومی ایران و درخواست از همکاران مسلط به 

زبان های غیر سرزمین ایران در ترجمه متون و مقاالت ذیربط اشاره کرد.
علمی  کمیته  نشست  نخستین  همکاری  داوطلبان  درخواست  به  بنا 
معماری بومی ایکوموس ایران، در محل ایکوموس ایران در تهران با حضور 
بالغ بر پنجاه نفر داوطلب و نیز رئیس ایکوموس ایران، معاون ایشان ،روسای 
تاریخ  در  رسانه  اهالی  و  اجرایی  اعضا هیات های  برخی  و  برخی کمیته ها 
پانزدهم شهریور برگزار گردید. با توجه به شروع سال تحصیلی و گرفتاری 
اعضا در نهادهای آموزشی و نیز نزدیکی به فصل سرما و مشکالت تردد، 
مقرر شده بود اولین فرصتی که بیش از یک سوم اعضا امکان حضور داشته 
رئیس  از سخنرانی  پس  شده  یاد  جلسه  در  گردد.  تشکیل  جلسه  باشند. 
ایکوموس با موضوع مفهوم معماری بومی، مسوالن کمیته نسبت به تشریح 
مفهوم  با  بومی  عبارت  تفاوت  و  ،تشابه  نظری  مبانی  شکل گیری،  فرایند 
التین آن و نیز برنامه گروه ها و آمار داوطلبان همکاری به لحاظ کیفی و 
کمی اقدام نمودند .پس از آن در گفتگوی جمعی با حضور معاون ایکوموس 
ایران و اعضای کمیته، به شنیدن نظرات میهمانان، اخذ پیشنهادات آن ها 
و بحث و رایزنی در خصوص مباحث مورد عالقه پرداخته شد و در نهایت 
بیانیه کمیته که پیوست این گزارش است قرائت و مورد تایید و تشویق و 
امضا حاضران قرار گرفت. به هر کدام از اعضا یک مداد و دفترچه تجزیه پذیر 
)همراه با محیط زیست( همراه با آرم ایکوموس و عنوان کمیته اهدا گردید.

در چند روز پس از نشست، برای سایر اعضایی که نتوانسته بودند در نشست 
ارسال  طریق  از  نیز  وآن ها  ارسال  نشست  تصویری  گزارش  شوند  حاضر 

یادداشت) با پست الکترونیکی( متن بیانیه را تایید نموده اند.
در امتداد شکل گیری و قوام کمیته با توجه به رویکرد ایکوموس ایران 
که کمیته را از مسئولیت رصد ودیده بانی اقدامات گسترده تخریب میراث 
معماری بومی و انعکاس آن بر حذر داشتند ونیز محدودیت منابع پژوهشی 
و توجه به تکلیف دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در امر پژوهش دو گروه پژوهش 
و مطالعات و مستندسازی، آرشیو رصد و دیده بانی در هم ادغام شدند. در 
حال حاضر از ثبت نام کنندگان خواسته می شود عالقه خود را در موضوعات 
از این حیث محدودیتی در حضور در  با کمیته اعالم کنند  کاری مرتبط 

گروه وجود ندارد.
روش ارتباط ما با اعضا از طریق ایمیل است.

در طی این مدت گروه پژوهش و مطالعه موفق به ثبت و مستندسازی 
مدارک و منابع معماری بومی ایران به حد ممکن شده است. همچنین گروه 
ترویج آغاز تدوین و تهیه مجموعه حاظر را در دستور کار قرار داده است. 
مکاتبه وکسب نظر از قریب به این صد و بیست عضو منجر به حدود هزار 
و پانصد ایمیل دریافتی و پاسخ آن ها تا کنون شده که بخش قابل توجهی 
از زمان همکاران ستادی معطوف ساماندهی و نظم پاسخگویی به مکاتبات 
یادشده گردیده و خوانندگان می توانند از تفاوت در مخاطبان از نظر زمانی 
که برای کمیته می گذارند، گوناگونی آرا، میزان دقت آنها و تخصص و نیز 
ببرند. در حال حاضر حجم  امر پی  این  به دشواری مدیریت  تعهد آن ها، 
اطالعات کمیته را نیازمند برخورداری از بانک اطالعات و نیز صفحاتی در 
سایت ایکوموس ایران نموده است. این موضوع به اطالع هیات ریسه رسیده 
و ایشان وعده داده اند که با اصالح سایت اصلی ایکوموس تا ابتدای سال آتی 

این درخواست نیز مورد توجه قرار گیرد.
کمیته علمی معماری بومی ایکوموس ایران البته جوان است و در ابتدای 
راه تجربه بهره گیری از ظرفیت های داوطلبانه، این تجربه بدون برخورداری 
از حمایت های مالی و نیز روابط دولتی که عموما در سازمان های مردم نهاد  
هم نشانه هایش دیده می شود، هم جدید و هم با دشواری همراه بوده است. 
در  حداکثری  پرهیز  و  مالی  استقالل  در  ایکوموس  رئیسه  هیات  رویکرد 
برقراری روابط مالی با نهادهای دولتی عمومی بود که عالوه بر الزام حقوقی، 
مورد احترام کمیته قرار گرفته است. پیداست که مدیریت چنین کمیته ای 
بدون پشتوانه مالی و مبتنی بر صرفا انگیزه های فرهنگی و معنوی در فضای 
حرفه ای جامعه فنی کشور، با تجارب محدودی همراه است و اگر این تجربه 
با چنین شرایطی  اقداماتی  توسعه چنین  رابرای  راه  موفق گردد می تواند 
هموار کند.کمیته از وصول پیشنهادهایی که متضمن این هدف باشد و نیز 

از حضور همه عالقه مندان به فرهنگ ایران همواره استقبال می کند.
محترم  همکاران  و  ،اعضا  دوستان  همه  از  صمیمانه  تشکر  با  پایان  در 
امیدوارم کمیته علمی معماری بومی ایکوموس ایران بتواند بنای ماندگاری 
در شناخت و فهم معماری بومی و نیز ترویج آگاهی های مربوط به آن بر پا 
نماید. این مهم با آگاهی از مسئولیت و وظیفه ای که بر دوش جامعه ایرانی، 
البته به میزان بیشتر عالمان آن و به ویژه پژوهشگران و دلسوزان معماری  

و سنت های آن است، بسیار گران و محتاج یاری است.
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علـمی کمـیته 
                   معـماری بومــی ایکـومـوس ایـران

دکتـر مهـدی حجـت
فرهنگی  میراث  سازمان  بنیان گذار 
فرهنگی  موسسه  رییس  کشور، 
ایکـوموس ایـران، معمـار و مرمتکار

با  خویش  گفتگوی  نخستین  در  ایران  ایکوموس  بومی  معماری  علمی  کمیته 
صاحبنظران این حوزه به سراغ  دکتر مهدی حجت رئیس مؤسسه ایکوموس ایران و 
بنیانگذار سازمان میراث فرهنگی رفته و از او در مورد مفهوم معماری بومی و رابطه 
فواید  همچنین  آن،  نظایر  و  زمینه گرا، سنتی  معماری  نظیر  مشابهی  واژگان  با  آن 
شناخت معماری بومی برای آینده معماری ایران پرسید. این گفتگو با حضور برخی 
محمدرضا  آقایان  و  گراوند  عباسی  امرایی،مهسا  عاطفه  خانم ها  کمیته  همکاران 
انجام شد.  ماه  بهمن  روز  و در آخرین  ایشان  و سیاوش صابری در دفتر  محمودی 
البته  و  تهران  برفی  کوه های  به  چشم اندازی  با  و  رساله  و  کتاب  از  مملو  اتاقی  در 

ساختمان هایی خط کشیده بر آن. 
من فکر می کنم ما باید ابتدا به فهم معماری بومی با تکیه بر دیدگاه خودمان بپردازیم و 
اینکه چه تلقی ای از معماری بومی داریم. الزامی ندارد ما از راه کلمات بخواهیم به مفاهیم پی 
 vernacular  ببریم چرا که این کلمات غالباً وارداتی هستند. مثال زمانی که ما می گوییم
تعبیرمان از آن چیست؟ هیچ ضرورتی ندارد که ما یک واژه و اسم را از جای دیگری بگیریم 
و بدنبال معادلی برای آن بگردیم، ما می توانیم خودمان از مبنا آغاز کنیم چرا که هزاره هاست 
که معماری بومی داریم و می توانیم بفهمیم که چه تلقی از آن ممکن است. با این مقدمه 
می خواهم بررسی کنم که اصال معماری بومی یعنی چی؟ و چرا ما یک کمیته به نام معماری 
بومی داریم و به معماری بومی خود ارزش می گذاریم؟ معنی آن چیست و چرا ارزشمند است؟

از مصداق به کلمه  از کلمه به مصداق برویم  اینکه  اگر درست نگاه کنیم یعنی به جای 
برویم، آن چه که ما از آن به معماری بومی یاد می کنیم محصول چیست؟ اگر بخواهم در 
یک جمله بگویم و به عنوان یک تعبیر از آن استفاده کنم مهمترین شاخصه ی معماری بومی 
این است که محصول زندگیست. در حقیقت امروز هم ما از معماران درخواست می کنیم که 
با الهام از معماری بومی به زندگی فکر کنند تا این پیوند میان معماری و زندگی دوباره برقرار 
بومی محصول زندگیست چیست؟ عناصر تشکیل دهنده  اینکه معماری  از  شود. منظور من 
زندگی انسان سه چیز بیشتر نیست و برای اینکه بتوانید آن را به خوبی در ذهن به صورت 
یک نمودار تصور کنید، من آن را به مثلثی تشبیه می کنم که یک ضلع آن مکان، یک ضلع 
زمان و ضلع دیگر باور انسان است. انسان در مرکز این مثلث قرار گرفته است، بدین معنی 
که آنچه انسان به آن عمل می کند تحت تاثیر مجموعه نیروهایی است که از جانب این سه 

عامل به آن وارد می شود. 
یک مجموعه از ایجابات )یا همان نیروها( از سوی مکان )یا محیط فیزیکی( در شکل دادن 
به زندگی انسان موثرند. یک مجموعه ی دیگر از ایجابات در طول زمان زندگی انسان را تحت 
تاثیر قرار می دهند، که در این جا زمان به دو معناست: یکی اینکه زمان ظرف حادثه است 
به ما تذکر می دهد که به چه  اتفاق می افتد که  بنابراین حادثه های مختلفی در هر مکان 
سویی برویم و چه کار کنیم، و دیگری اینکه زمان ظرف تجربه است و شکل زندگی انسان 
در طول زمان تدریجاً تغییر می یابد تا به یک صورت بهینه برسد و احساسی از رشد و کمال 
را ارائه نماید. سومین عنصری که تاثیرگذار است مجموعه باورها و اعتقادات انسان است که 
عده ای این باورها را جزئی از تاریخ و جغرافیا )زمان و مکان( می دانند و یک عده دیگر مانند 
ما منبع آن را از ماورا این عالم می دانند که در هر صورت تاثیر خود را به طور وسیع بر زندگی 
می گذارد. بنابراین سه دسته از نیروها وجود دارند: یکی آن هایی که از جانب مکان می آید، یک 
دسته آن هایی که در طول زمان ایجاد می شوند و دیگری که از باورها ریشه می گیرد. این ها 
باعث می شوند که انسان گرفتار این مجموعه ایجابات سه گانه گردد، آن ها را با هم متعادل 
سازد و محصول این تعادل در طول زمان همان معماری بومی می گردد. لذا یکی از بزرگترین 
خصوصیات معماری بومی این است که خلق الساعه نیست و حتما در طول زمان شکل گرفته 
است و دیگر اینکه محصول خواست مقطعی یک معمار طراح نیست بلکه محصول اشتراکات 

گفتگــو
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ذهنی مجموعه ای از انسان هاست که در طول زمان در تعامل با مکاِن خود 
به آن رسیده اند. 

ارزشمند  ما  برای  بومی  معماری  چرا  که  سوال  این  به  برگردیم  حال 
است؟ برای اینکه معماری بومی محل تجلی کیفیت تعامل انسان با تمام 
نیروهایی است که در طول زمان توسط مکان و در زیر نفوذ باورها شکل 
گرفته. از تعامل این نیروهاست که به نوعی خاص از معماری بومی مثل 

معماری بومی گرگان یا معماری بومی خوسف و یا یزد رسیده ایم.
بنابراین معماری بومی به صورت عام یکی از عمده ترین مظاهر فرهنگ 
می باشد. برای اینکه ما کیفیت مظهر را خصوصا در معماری بومی درست 
بفهمیم، خوب است که به سایر مظاهر فرهنگی مان نیز توجه نماییم. مثال 
فرض کنید زمانی که شما می گویید موسیقی بندری، یا موسیقی آذری و یا 
تربتی، احتماالً همه ما متوجه می شویم که چرا این موسیقی ها باهم تفاوت 
دارند. اگر بخواهیم این تفاوت را باز کنیم و بگوییم عناصر مؤثر در تفاوت 
این موضوع می رسیم که یکی مکان و خاستگاه  به  این ها چیست،  شکل 
آن هاست که تاثیرگذار است و دیگری آنچه که بر سر آن مکان در طول 
تاریخ آمده است و سومی نیز اعتقادات آن مردمان است. بنابراین اگر به 
سایر مظاهر نیز نگاه کنیم فوراً متوجه می شویم که نمی توان این تاثیرات 
را نادیده گرفت. پس طبیعی است که وقتی با مظهر مهمی مثل معماری 
روبرو می شویم این مظهر نیز محل تجلی تمامی آورده های مکانی، زمانی 
و باورها باشد. حال اگر بدنبال محلی برای تجلّی همۀ این نیروها باشیم 
کجا را می توانیم برای مطالعه و بهره برداری از این آورده ها بیابیم که با این 
جامعیت و در این وسعت محل تجلی آن باشد؟ قطعا نه در جایی که یک 
معمار هوسرانی فضایی کرده و دفعتاً اثری را بوجود آورده است. پس آثار 
معماری بومی ما محل رجوع به ارزش ها پایدار در سرزمین ماست، یعنی 
وقتی می گوییم معماری بومی یعنی آن نوع معماری که قویم و پایدار و 
ریشه دار است و محل تجلی سه عامل مذکور بر اساس کیفیت تعامل انسان 

نسبت به آن می باشد. 
نکته دیگر این است که انسان در مرکز این مثلث قرار گرفته و از هر 
کدام از این عوامل با شدتی متفاوت تاثیر در اثر حضور یافته است. باید 
توجه داشت که این مثلث همیشه متساوی الساقین و یا متساوی االضالع 
نیست. گاهی یکی از اضالع آن کوچکتر می شود و یکی بزرگتر. مثال در 
منطقه  مانند  است،  فشار  پر  و  سنگین  قدری  به  مکان  یا  جغرافیا  جایی 
این  درون  که  نقطه ای  هر  البته  می گذارد.  را  تاثیر  بیشترین  که  آالسکا، 
مثلث باشد و از آن بر سه ضلع خطی عمود کنیم، مقدار طول این خطوط 
نشان دهنده میزان برخورداری نقطه از هر یک از این عوامل است. پس تمام 
نقطه های داخل آن، نقاط مختلف معماری بومی ما در سراسر ایران زمین 
است و ما می توانیم بگوییم تاثیر کدام عامل بر معماری بومی بیشتر بوده 
و هر اثر چقدر متاثر از هریک از عوامل مذکور است. برای مثال می توان 
اعتقادات،  به  بررسی کرد که چادرهای ترکمن چه میزان در طول زمان 
جغرافیای ایشان مربوط می باشد. بنابراین تمام تجربه انسان در مکان و در 
طول زمان به این ترتیب امتداد پیدا کرده و در معماری بومی تجلی یافته 
است و حاال ما با گنجینه ای مواجه هستیم که گاه از سر نادانی می خواهیم 
آن را خراب کنیم. مگر امکان دارد این همه تجربه و ارزش را تخریب کرد؟ 

پس می بینیم که معماری بومی ارزشمند است و دائره المعارفی است عظیم 
که مطالعه ی آن راه را برای ترسیم برنامه های آتی در آن مکان می گشاید. 
باید گفت حتی در ساده ترین مظاهر معماری بومی نیز چنین است، و نباید 

از کوچکترین نکات آن غفلت کرد.
اعتقاد من بر این است که از این سه نیرو یک هندسه منبعث می شود 
و مجموعه ی این نیروها گاه یک هندسه را به قدری پیچیده می کند که 
تبدیل به یک بلور می شود و هیچ بلوری در این عالم بدون هندسه نیست. 
بلور یعنی چه؟ یعنی فاقد هر نوع اضافی. یک خانه در معماری بومی یک 
بلور است، یعنی تمامی آن نیروها با هم در آن جا تالقی پیدا می کنند و 
البته این به معنای کمال و صد در صد درست بودن همه عناصر آن نیست 
بلکه در طول زمان و بر اساس میزان توانائی و ادراکی که مردم آن منطقه 
داشته اند ایجاد شده است. اما به هر حال به اینکه چگونه ممکن است این 
شده  نزدیک  آورند  بوجود  را  خاص  ترکیبی  شده  جمع  هم  کنار  نیروها 
است. درست مثل آن نخی که شما در ظرف آب و شکر غلیظ شده آویزان 

می کنید و به تدریج تبدیل به بلور می شود. 
دائره المعارف  یک  ما  بومی  معماری  اینکه  کنم  تاکید  آن  بر  باید  آنچه 
است که به ما می گوید مردم هر مکان حتی در مقیاس یک روستا در طول 
ترکیب پیش  به  اعتقاداتی  بر چه  تکیه  با  تاریخ در بستر جغرافیائی خود 
روی ما دست یافته  و ظرفی را برای زندگی خود تعبیه نموده اند. بدون شک 
اگر ما بخواهیم راهی برای آینده معماری آن مکان داشته باشیم که درست 
از این  باید مبتنی بر علم، دانش و بینشی باشد که  به قاعده باشد حتما 
بیابد  طریق بدست آمده است. هیچ کس نمی تواند هیچ راهی برای آینده 
بدون اینکه از دستآوردها چنین گذشته ای مایه بگیرد. پس ما برای اینکه 
آینده مان روشن شود باید ببینیم که از کجا آمده ایم و چه کسی هستیم 
و با چه قاعده ای توانسته ایم در تمام فراز و نشیب های تاریخ زندگی کنیم. 
به این نکته نیز توجه داشته باشیم که با چه قاعده ای زندگی کرده ایم با 
چه شکلی زندگی کرده ایم تفاوت دارد. من نمی گویم که شکل است که راه 
آینده را درست می کند بلکه می گویم قاعده موجود در آن شکل است که 
راه آینده را می سازد. یعنی ما از مطالعه معماری بومی خود، قاعده و کیفیت 
تعامل انسان با آورده های مکانی ـ زمانی- باوری خود را به دست می آوریم. 

دکتر مهدی حجت
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علـمی کمـیته 
                   معـماری بومــی ایکـومـوس ایـران

اجازه بفرمایید در مثالی کوچک سوال کنم آیا کسی که در رشت زندگی 
می کند و هرگاه به آسمان می نگرد باالی سر خود یک گسترۀ خاکستری 
می کند  نگاه  باال  به  که  زمان  هر  و  است  بوشهر  در  که  کسی  با  می بیند 
یک آبی عمیق می بیند تفاوت ندارد؟ بنابراین رنگ ها برای این دو معنای 
متفاوتی دارد. یا مثاًل رنگ کرم برای فردی که در یزد زندگی می کند با 
رنگ سبز برای کسی که در انزلی زندگی می کند و اطراف او همیشه سبز 
بومی تجلی  را که در معماری  تفاوت ها  این  باید  است یکی است؟ معمار 

یافته عمیقا درک کند.
این  در  زندگی  قائده  ما  که  است  این  داریم  امروز  که  مشکالتی  تمام 
سرزمین را نمی دانیم به همین دلیل است که معماری بومی برای ما مانند 
یک دائره المعارف است که آداب و کیفیت زندگی کردن در این سرزمین را 

همراه خود دارد و آن را به ما هدیه می دهد...
معماری بومی تجلی راستین زندگی انسان و حاصل یک تجربه تاریخی 

است....
کاری  معمار چه  که  کنیم  تامل  موضوع  این  در  قدری  بفرمایید  اجازه 
انجام می دهد؟ در واقع معمار هم تعیین می کند که شما در فضا چه رفتاری 
داشته باشید، و هم دارای چه نوع احساساتی باشید، البته به اندازه ای که 
ظرف بر مظروف خود مؤثر است. معماری یعنی ظرف زندگی انسان که بر 
کیفیت زندگی انسان اثر می گذارد. بر این اساس میخواهیم بررسی کنیم که 
مفهوم اصطالح معماری بومی چیست؟ بعضی ها اینطور استنباط کرده اند 
که موضوع علم معماری شکل ساختمان است و مساله ی معمار شکل دادن 
به ساختمان است. در حالی که موضوع علم معماری شکل زندگی انسان 
است که به وسیله شکل ساختمان تامین می شود. البته هیچ وسیله ای هم 
غیر از شکل ساختمان در اختیار معمار نیست ولی هدف او تامین بهترین 
شکل زندگی برای مخاطب خود است. مشکل امروز این است که هدف و 
وسیله جای خود را عوض کرده اند. هدف معمار شکل دادن به زندگی انسان 
نتیجه  در  و  تحقق می یابد،  بوسیلۀ شکل ساختمان  یا  از طریق  است که 

شکل ساختمان موجب کیفیت شکل زندگی انسان می شود.
معماری بومی در طول زمان و به وسیله زندگی جاری مردم در محدوده ی 

امکانات اطراف ایشان بتدریج تکامل یافته و شکل گرفته است. آیا می توان 
با  بومی مردم  بومی است؟ طراح معماری  گفت چه کسی طراح معماری 
انسان هاست.  تاریخی  تجربه  محصول  بومی  معماری  هستند.  زندگیشان 
علت اینکه عناصر معماری موجود در یک محوطه با هم هم آوایی دارند، این 
است که زندگی آن ها باهم، این هم آوایی را ایجاد کرده است. حتی وقتی ما 
به این نوع معماری نگاه می کنیم و از آن لذت می بریم به این دلیل است که 
چه آگاه یا ناخودآگاه تمامی تصمیماتی را که برای تکامل آن کشیده شده 
است حس می کنیم. اگر از کسی که این معماری را می ستاید بپرسید که 
چرا چنین احساسی داری؟ ناگزیر به آورده هائی از آن اشاره خواهد کرد که 

در اثر تجربیات طوالنی در ممارست با محیط بدست آمده است. 
معنی  بدین  است  معمار  بدون  معماری  بومی  معماری  می گوییم  اگر 
نیست که سازنده ای نداشته است بلکه چون نسل های متمادی در بوجود 
آمدن آن مؤثر بوده اند نام بردن از مؤلف آن غیر ممکن است. مثل هوایی 
که همه جا هست ولی شما نمی بیند. در اینجا همه معمارند. آن جایی که 
سرچشمه جوشان ارزش های حاکم بر زندگی طبیعی انسان است معماری 
بومی است. و اگر گنجینه ای برای معماری باشد که بخواهیم به آن تمسک 
ثروتی است که  تنها  آثار. میراث فرهنگی  نیست جز همین  کنیم چیزی 
می توانیم آینده را با آن بسازیم. گذشته ما آینده ما را می سازد که به آن 

بی توجهیم.
سوال: مرز میان معماری بومی و معماری رسمی چیست؟

اساساً  است.  بوم  هر  بر  حاکم  شرایط  از  متأثر  به شدت  بومی  معماری 
بوجود آمده که با آن شرایط توافق داشته باشد. در نوع دیگری از معماری 
یا معماری رسمی که گستره ی وسیعتری را مد نظر دارد و در آن خواسته ی 
از  که  آثاری شکل می گیرد  باشد  نظر  مد  اطراف  فیزیکی  از محیط  فراتر 
قواعد خاص دیگری پیروی می نماید. برای پاسخ گفتن به این شرایط است 
که آرام آرام معمار مؤلف از عموم مردم یا بوجود آورندگان معماری بومی 
با  بومی حاکم شد  معماری  بر  دیگری  اولویت های  وقتی  متمایز می شود. 
نوعی از معماری مواجه می شویم که محل تجلی نیروهائی فراتر از نیروهای 

بوم خواهد بود.
چه  با  باشد؟  بومی  غیر  معماری  می تواند شاخص  عناصری  چه  سوال: 

شاخصه ای معماری بومی را از غیر بومی جدا می کنید؟ 
جا  یک  این  در  بلکه  کرد  جدا  هم  از  را  این ها  نمی توان  خط  یک  با 
 .... بومی اند،  کمتر  برخی  بومی اند،  معماری ها  از  برخی  دارد.  وجود  طیف 
و برخی بومی نیستند. اینطور نیست که یک معماری بومی داشته باشیم 
و یک معماری غیر بومی. باید توجه داشت که معماری محِل پاسخگوئی 
به خواست ها و نیازهای انسان است. در یک روستا عمده ی خواست و نیاز 
مطرح شده زندگی در ارتباط تنگاتنگ با طبیعت است. امّا اگر خواسته های 
دیگر انسانی نظیر نمایش قدرت برای یک حکمران یا ارائه ی میزان هنر و 
صناعت برای یک هنرمند یا بیان شکوه و عظمت برای یک آئین مطرح شد، 
دیگر این تنها نیروهای بوم نیست که بر معماری حکمرانی می کند. بدین 
معماری  از  اصفهان  و مسجد شاه  بهشت  یا هشت  رم  در  ترتیب کلسئوم 
از  نوعی  گاهی  نیز  بومی  معماری  در  حتی  البته  می گردد.  متمایز  بومی 
دخالت ها رخ می دهد که ممکن است که آنرا از صورت بومی خود خارج 

از راست به چپ: دکتر سیاوش صابری، مهسا عباسی گراوند، عاطفه امرایی
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 کند. مثال آیا یک خانه کامال روستایی که درهای آن را آلومینیومی کرده اند 
یک خانه بومی محسوب نمی شود؟ بومیست ولی کمتر. حاال اگر سقف آن را 
هم برداریم و از مصالح جدیدتر استفاده کنیم باز هم از معماری بومی دورتر 

می شود. پس اینجا با یک طیف گسترده مواجه هستیم.
آن روستایی که کمتر شهری ها در آن دخالت کرده اند و همه  طبیعتاً 
چیز آن بصورت اصیل باقی مانده بیشتر بومیست. حال اگر از این روستا 
به روستایی برویم که در آن رفت و آمدها بیشتر است، طبعا عوارضی از 
از آن جا دورتر  اگر  دخالت ها و آلودگی ها در آن دیده می شود. همچنان 
بومی در آن  برسیم که عناصر  تهران  به شهری چون  است  شویم ممکن 
بسیارکمرنگ و یا حذف شده است. پس این شاخصه یک طیف را در بر 
می گیرد از جایی که صد در صد بومیست تا جایی که می تواند بی ارتباط با 
معماری بومی باشد. بنابراین مشخص کننده جایگاه قرارگیری در این طیف 

بیشتر قدمت و اصالت و بوم آورد بودن است. 
باید توجه داشت که این بوم آورد بودن قدری مبهم است و جای تأمل 
جدید  های  روش  و  مصالح  و  مواد  از  استفاده  از  ناگزیر  ما  بهرحال  دارد. 
و  نبوده اند  ثابت  بومی  نیز ساختمان های  تاریخ  زندگی هستیم. در طول 
محصوالت جدید همواره تولید می شده و مورد استفاده بوده است. لکن در 
مجموعه ی شرایط حاکم بر این معماری یک قاعده ای وجود داشته است 
که این عناصر وقتی وارد آن قاعده می شدند، در آن هضم می شدند و با 
آن قاعده شروع به حرکت کردن می کردند. اگر ورود مواد و مصالح جدید 
و فنون استفاده از آن به نحوی باشد که امکان هضم شدن در روش های 
موجود را ندهد یا مشمول عنوان هجوم فرهنگی گردد آسیب رسان است. 
اگر به نحوی باشد که اجازه انتخاب به مصرف کننده بدهد یا به تعبیر بنده 
مشمول عنوان مبادله فرهنگی گردد گریز ناپذیر است و در طول تاریخ نیز 
بدون  فرهنگ  یک  و  امری ضروریست  فرهنگی  مبادله  است.  بوده  چنین 
باشد  داشته  مبادله  بخواهد  اگر  بنابراین  می رود.  بین  از  فرهنگی  مبادله 
و نه هجوم، اصلی ترین چیزی که باید رعایت کند سرعت و حجم مبادله 
است. وقتی سرعت و حجم مبادله از یک مقدار بیشتر شد، مبادله فرهنگی 
به هجوم فرهنگی تبدیل می شود و این یعنی شما دیگر امکان انتخاب و 
تصمیم گیری ندارید. به همین جهت می بینیم یک مقدار از عناصر معماری 
اروپایی در اواسط دوره قاجار وارد معماری ما شده است و در آن هضم شده 
و در نهایت در معماری ما جای خود را باز کرده است و این مساله مانعی 
ندارد. آیا در طول تاریخ معماری دوره صفوی با سلجوقی به یک شکل بوده 
است؟ آیا از عناصر واحدی در هر دو استفاده شده است؟ نه چنین نیست 
بلکه این معماری تحول پیدا کرده و چیزهای جدیدی هم به آن اضافه شده 
است، منتها یک قاعده ای وجود دارد که سرعت ورود و حجم ورود باید به 
گونه ای باشد که آن قدرت هاضمه بتواند آن را هضم کند، با قاعده خود 
هماهنگ کند و پیش برود. آنچه که مشکل امروز است این است که  سرعت 
ورود و حجم ورود به اندازه ای است که ما ناتوان از پیدا کردن خود در برابر 
همان  با  شد،  وارد  تیرآهن  اگر  مثال  ناچاریم  دلیل  همین  به  هستیم.  آن 
روشی که آن ها استفاده می کنند از آن استفاده کنیم، چون فرصتی نداریم 
بیاندیشیم که این عنصر در فرهنگ ما چه جایگاهی دارد و می خواهیم با 

آن چه کاری انجام دهیم.

بوم یعنی مکانی که با همۀ آورده های خود زندگی انسان را تحت تأثیر 
قرار می دهد. زندگی انسان در چهار نوع ارتباط تّعین می یابد : ارتباط انسان 
با طبیعت، ارتباط انسان با سایر انسان ها، ارتباط انسان با خودش و ارتباط 
انسان با خدا. این ارتباطات در شرایط مختلف بصور متفاوتی در معماری 
آورده های  دارد  بیشتری  تظاهر  بومی  معماری  در  آنچه  می یابد.  ظهور 
به دالیلی  اگر  اقلیمی است که معماری در آن شکل گرفته است.  یا  بوم 
سایر خواسته های انسان در زندگی الویت پیدا کند طبیعتاً آورده های بوم 
کمرنگ تر شده سایر الویت ها خود را در معماری به منصۀ ظهور می رساند. 
ظریف ترین  به  شده  برشمرده  ارتباط  چهار  تمامی  که  است  ذکر  به  الزم 
صورت در معماری بومی نیز تجلی می یابد که بررسی مطالعۀ کیفیت آن از 

لذایذ تحقیق در باب این نوع از معماری است.
بین  تمایز  برای  متعدی  اصطالحات  زمین  مغرب  معماری  ادبیات  در 
 Rural, Picturesque, نظیر  لغاتی  دارد.  وجود  معماری  انواع 
Vernacular  و امثال آن با مصادیق نزدیک به هم استفاده می شود. 
مثاًل معماری روستایی با معماری بومی)vernacular( فرق می کند 
بومی  با  روستایی  معماری  تفاوت  که  می آید  پیش  سوال  این  طبیعتاً  و 
انفکاک  این  معیاری  چه  با  اینکه  به  برمی گردد  بیشتر  امر  این  چیست؟ 
صورت پذیرفته. از یک وجه به یک معماری می شود به عنوان روستایی یا 
حومه نگاه کرد. حال معماری حومه با معماری vernacular و معماری 
روستایی و معماری شهری چه تفاوتی دارد؟ برای هر کدام از این واژگان 
مرز و محدوده مشخصی با تکیه بر معیار مورد نظر در نظر گرفته شده است. 
اما ما می توانیم بفهمیم وقتی می گوییم معماری روستایی و معماری شهری 
فرق این دو چیست و وقتی یک کیفیتی تحول پیدا می کند چه کمی و چه 
کیفی )کمی یعنی مثال جمعیت زیاد می شود و کیفی یعنی نوع روابط( چه 
تغییری ایجاد می شود. به طور مثال در شهر نسبت به روستا چه چیزی 
عوض می شود؟ شما برای اینکه بتوانید در شهر درست زندگی کنید باید 
بطور وسیعی دیگران را رعایت کنید و بگذارید دیگران هم درست زندگی 
کنند. چرا؟ چون در اینجا میزان تکاسف یا درهم تنیدگی زندگی افراد با 
افراد می توانند  و  این موضوع در روستا کمتر مطرح است  هم زیاد است. 
بیشتر آن طور که می خواهند زندگی کنند چون چگالی جمعیتی در روستا 
کمتر است. شهر یعنی جایی که کسی باید دیگری را رعایت کند تا زندگی 

میسر شود. روستا جایی است که به این میزان از چگالی نرسیده است.
تکاسف  با  جایی  شما  است  ممکن  نیست  درست  حرف  این  عکس 
خصوصیات  آن  چون  باشد  روستا  هنوز  که  باشید  داشته  شهر  جمعیتی 
کیفی تعامل انسان ها در آن تحقق نیافته است. این در شرایطی است که 
بدالیل مختلف و با سرعت تعداد زیادی افراد کنار هم گردآمده اند و پیش 
از اینکه قوام یابند تجمع وسیعی را شکل می دهند. پس می بینیم که شهر 
و روستا و ده با هم فرق می کند. این ها با هم از لحاظ کیفی و کمی تفاوت 
دارند. ما در ایران در جایی از واژه معماری بومی استفاده می کنیم که در 
به منصۀ ظهور  به حداکثر  را  زمان خود  اقلیمی در طول  آورده های  آنجا 
رسانیده است. بنابراین یک معماری خلق الساعه که در مدتی کوتاه در یک 
مکان ساخته شده است هر قدر هم ارزشمند باشد معماری بومی نیست 

چون آورده های اقلیم در طول تاریخ در آن دیده نمی شود.
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علـمی کمـیته 
                   معـماری بومــی ایکـومـوس ایـران

دکتر ناصر نوروززاده چگینی
ایران،  ایکوموس  فرهنگی  موسسه  معاون 

رییس اسبق پژوهشکده باستان شناسی 
و  باستان شناس 

یادداشت

گیوه(: )گل  گل سفید 
پـوسـته های  اجتـماع  از  که  نـرم  آهـک  سنـگ  نوعـی 
آهـکی جـانـداران تـک سـلولی حاصـل مـی شـود و در قدیـم 
)سخن(.  مـی کـردنـد  ســفید  آن  با  را  گـیوه ها  و  دیـوارها 
از شسـتن  پـس  را  مسـتعمل  گیـوه ی  که  اسـت سـفید  گـلی 
مـولـف(. همـو  یادداشـت های  با آن سـفید کـنـند) دهـخدا- 
را چـون شـوخـگن  گیـوه  کـه  اسـت  بـوده  گـلی  کـه:  گـوید 
گـیوه،  گـل  مـولـف(.  کـنـند)یادداشـت  سـپـید  بـدان  شـود 
به  کـه  دیـگریـسـت  اسـامـی  از  یـزدی  گـل  و  قـزویـن  گـل 
و  یـزد  سـفـید  گـل  مـادن  شـده اسـت.  داده  سـفـید  گـل 
کـار  جـهت  به  بیـرجـند  در  و  شـده اسـت  شـناختـه  نائیـن 
مـرحـوم  یادداشـت های  از  مـی شـناسـند.  یـزدی  مقنـی های 
که  گـلی  اضـافـی(  قـزویـن)تـرکـیب  گـل  کـه:  دهـخداسـت 
از  اسـتینـگاس  فـرهـنگ  در  و  آبـستـن خـورنـد  زنـان  را  آن 
که  شـده  یاد  خرـوردنـی  گـل  و  خـراسـانـی  گـل  ترکیــب 

اســت. خــوردن  قابـل  گـچ  از  گـونـه ای 
گـل  یا   .... قـزویـن  گـل   (( گـویـد:  دهـخدا  دیـگر  جـایـی 
و  بنـا  در  را  آن  نقـاشـان  کـه  اسـت  گـردسـنگی  و  بـطاله 

اسـت. سـلیسـی  سـنگ  نـوع  از  و  بـرنـد  کار  به  نقاشـی 
سـواحـل  در  میـالدی  چـهارم  و  سـوم  قـرن  از  کـانی  این 
اسـتفاده  مصـر   در  همـچنیـن  و  مدیتـرانـه  شـمال 

مـی شـده اسـت.
در  و  مـی شـود  کلـوئیـدی  محـلولـی  آب  در  کـانی  این 
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مـی شده اسـت.  گـرفـته  کار  به  سـاختـمانـی  و  لعـابی  رنـگ های  در  عمـده  بطـور  قـدیم 
پارچه  باید  معمـوال  صـافی  ایـن  مـی گـذرانیـدند.  صـافی  از  بار  چـند  را  حـاصـله  دوغـاب 
مـواد  بعضـی  لـزوم  صـورت  در  و  میـکردنـد  مخـلوط  سـریشم  با  را  دوغـاب  باشـد.  مـتقال 
قابـل  کـه  رنگـی  تـرتیـب  ایـن  بـه  مـی افـزودنـد.  بـدان  نیـز  آب  در  محـلول  طبیـعـی  رنگـی 
قلـم مـو  توسـط  را  رنـگ  ایـن  مـی آیـد.  بدسـت  اسـت  بـوده  سـاختـمان  نقـاشـی  در  اسـتفاده 
گـل  دوغاب  نیـز  مـواردی  در  مـی کشـیدنـد.  نظر  مورد  سطـح  روی  مخصـوص  کـاردک های  و 

مـی شـده اسـت. اسـتفاده  گـچی  دیـوارهای  کـردن  سفـید  بـرای  تنـهایـی  به  سـفیـد 
به دبـسـتان و دبیـرسـتان  و  بـودم  قـزویـن  اینـجانـب در زمـانـی کـه در  از مشـاهـدات  اما 
را در  ماننـد سـفیـد  بـودم کـه قطـعات کلـوخ  را مـی شـناختـم و دیـده  مـی رفتـم گـل گیـوه 
آب حـل میـکردنـد و دوغاب غلیـظی بـوجـود مـی آمـد. گـاهـی در آن گـرد الجـوردی رنـگ 
بکار  مالفـه ها  مخصـوصا  و  سـفید  پارچـه های  شـست وشـوی  در  که  نیـل  بگـوئیـم  بهـتر  یا 
جـاروی  و حتـی  پارچـه  یا  نـرم  گـونـی  با  را  حاصـله  مـاده ی  مـی افـزودنـد. سـپس  مـی رفـت 
بنـا  داخـل  و  بیـرون  انـدود  گـچ  دیـوارهـای  بـدنـه  بـر  قـزوینـی  جـارو  نـوع  شـده ی  کـوتاه 
شـده ی  گـیوه  گـل  و  انـدود  گـچ  بدنـه هـای  بهـار  آمـدن  با  کـه  هسـت  یـادم  مـی کشـیدنـد. 
انـدود  آن ها  منـازلـی کـه سـطح  یا  و  روسـتاها  در  با گـل گیـوه سفیـد مـی کـردنـد.  را  قبـلی 
گـل یا گـل و گـچ داشـت گـل گیـوه سـاده تـرین راه تمـیز کـردن و تـزئیـن آن ها بـود. گـل 
امـحا  و  آلـودگـی ها  رفـع  و  گـلی  جـداره های  تثبیـت  باعـث  سـفیـد  گـل  دوغـاب  یا  گیـوه 

مـی شـد.  دیـوار  گـلی  سـطـوح  حـشـرات  تخـم  کـردن 
گیـوه های  سـطوح  کـردن  سـفید  و  بنـا  رنـگ آمیـزی  در  سـفیـد  گـل  کاربـرد  از  غیـر 
بافـت و تـولیـد گیـوه مـی تـوانـد  چـروک و مسـتعـمل )گـل گیـوه( کـه کـاربرد آن به زمـان 
عـامـیانـه(  صـورت  به  روشـور  یـا   ( سـفیـدآب  تـولـید  در  مـاده  ایـن  اسـتفاده  بـرگـرد، 
صـورت  بـر  زنـان  و  مـی رفـت  بـکار  بـدن  چـرک  یا  شـوخ  زدودن  بـر  حمـام  در  کـه  اسـت 

لـیدنـد. مـی  مـا
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دیوار چینه، باغشهر تاریخی مهریز، تابستان 1397 - سید محمد امین طباطبایی

دکتـر محمدرضا اولیاء
استاد ناتمام و بارنشسته دانشگاه 

یزد،  نظریه پرداز معماری 

* عنوان با تاکید مولف محترم است

*
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زهــــره خضــــری
تاریخی  بناهای  مرمت  کارشناس 
فرهنگی  اشیاء  ارشد  کارشاس  و 
تربت  دانشگاه  مدرس  تاریخی،   -

حیدریه 

۱- تعاریف : 
آسیا، کارافزاری برای آرد کردن گندم ، جو و دانه های گیاهی است. واژه آسیاب، از دو بخش 
»آس« و » آب« تشکیل شده است. جزِء » آْس « در این کلمه در گویش های کهن ایرانی به 

معنی »سنگ« بوده است . 
در فرهنگ معین آس ، چنین تعریف شده است  : 

»دو سنگ گرد و مسطح بر هم نهاده و سنگ زیرین در میان میلي آهنین و جز آن از 
سوراخ میان سنگ زبرین در گذشته و سنگ فوقاني به قوت دست آدمي یا ستور یا باد یا آب 

یا برق و یا بخار چرخد و حبوب و جز آن را خرد کند و آرد سازد.« )معین، 1362(
واژه »آْس« نخست به معنی آسیای آب شهرت گرفته ، سپس در ترکیب با کلمات آب، 
باد، دست، ستور و چرخ، برای تسمیه و تخصیص گونه های مختلف آسیا، استعمال شده است. 
همچنین معادل واژه های عربی »رحالید«، »جاحله« و »طاحونه« ] 1 [ نیز به فارسی، کلمات 

مرکب دست آسیا، چرْخ آسیا یا آسیاِی چرخ و آسیاِی آب می باشند. 
آسیاِب بادی یا آسیاِی بادی که به آس باد مشهور شده، گونه ای آسیاب است که نیروی 

جنبشی آن از راه باد فراهم می گردد . 

2- انواع آسباد و مراکز عمده ایجاد آن در ایران 
آسبادها براساس نحوه قرارگیری چرخباد به آسبادهای عمودی و افقی تقسیم می شوند 
. در حال حاضر چرخبادها در بیشتر آسیاهای سنتی همانند آسبادهای نشتیفان ، نهبندان 
فلزی  توسط  این آسبادها گردش چرخباد مستقیماً  . در  و سیستان محوری عمودی دارند 
که متصل به چرخباد است به سنگ آسیا منتقل شده و باعث گردش آن می شود . اما در 
آسبادهایی که چرخبادهای افقی دارند ، محور افقی چرخباد با چرخ دنده ای فلزی به محوری 
قائم که در سنگ گردان آسباد محکم شده، وصل است. گردش چرخباد )محور افقی( به محور 

قائم منتقل شده و سنگ آسیا را به چرخش وامی دارد . 
ایجاد   اصلی  مراکز  روی  این  از  آسبادهاست  چرخش  اصلی  عامل  باد  اینکه  به  توجه  با 
و جنوب شرقی  در محدوده شرق  که  بادهایی  مهمترین  از  بادخیزند.یکی  مناطق  آسبادها، 
ایران می وزد بادهای 12۰ روزه سیستان است .  این بادهای سهمگین به مدت 3 ماه منطقه 
، خراسان جنوبی و بخش  بلوچستان  و  استان های سیستان  قرار داده و  نفوذ خود  را تحت 
جنوبی استان خراسان رضوی را در برمی گیرد . بر این اساس استان های مذکور مراکز اصلی 
ایجاد آسباد در کشورمان به شمار می آیند. متاسفانه امروزه با گسترش صنعت و تکنولوژی 
اکثر آنها از رونق افتاده و متروک و رها گردیده اند . نمونه هایی از این آسبادهای نیمه ویران 
زابل در منطقه حوضدار سیستان و همچنین روستاهای: چهار  را می توان در جنوب غربی 
فرسخ، رومه، خوانشرف، خونیک پائین، همند و میغان از توابع شهرستان نهبندان و روستای 
طبس مسینا از توابع شهرستان درمیان در استان خراسان جنوبی جست. در استان خراسان 
رضوی نیز مجموعه ای از آسبادها در شهرستان خواف و شهرها و روستاهای آن وجود دارند 

که مشهورترین آنها آسبادهای نشتیفان است .  

3- ساختار معماری آسبادها :
هر آسباد از دواشکوب )طبقه( که فضاهای اصلی آن را شامل می شوند، تشکیل شده است. 
اشکوب زیرین، عبارت است از اتاق آسیا یا آس خانه و اشکوب دوم، پرخانه یا فضای پشت بام 
آس خانه است، که محل قرارگیری پره های آسباد می باشد . ویژگی های فضایی این دوقسمت 

به شرح ذیل می باشد : 
الف ـ اتاق آسیا ) آس خانه (:  اتاق آسیا فضای مستطیل شکل طویلی است که معموالً 
طول آن دو برابر عرضش است . درب ورودی این فضا معموالً دربی چوبی با ارتفاع کم ) کمتر 

درآمدی بر شناخت
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از 2 متر ( است . 
باز می شود که  به فضایی هشتی مانند  در آسبادهای سیستان ورودی 
هدایت کننده به سمت فضای داخلی آس خانه می باشد. قسمت جلویی اتاق 
)تصویر  واقع شده  اولیه گندم  آماده سازی  و  نگهداری  مکانی جهت  آسیا، 

شماره 1(
آسباد  عملکرد  اصلی  سازه  که  است  محلی  فضا  این  انتهایی  قسمت  و 
یعنی سنگ آسیا در آن قرار دارد. این فضا با ایجاد یک دیواره کوتاه 6۰ 
ـ 7۰ سانتی متری و در آسبادهای نهبندان با ایجاد یک دیوار، از قسمت 
از  عاری  می شود  تهیه  آرد  آن  در  که  فضایی  تا  می گردد  تفکیک  جلویی 
هرگونه گرد و خاک و آلودگی باشد . پلکانی که در کنار سنگ آسیا قرار 
دارد راه ارتباطی آسیابان به پرخو گندم و کنترل میزان گندم ورودی به 

گلوگاه سنگ آسیا می باشد ) تصویر شماره 2 (. 
ب- پَرخانه : این قسمت عالوه بر اینکه نقش پوشش آسخانه را دارد به 
علت اینکه چرخباد در آن واقع شده ، نقش به سزایی در ساختار آسباد دارد) 
تصویر شماره 3 (. ارتباط با این قسمت از طریق پلکان هایی که براساس 

موقعیت قرارگیری در بین چند آسباد ایجاد شده اند، برقرار می گردد.     
قسمت ابتدایی بام آسخانه معموالً گنبدی است و در انتها به فرم یک 
طاق تبدیل می شود و نهایتاً مسطح می گردد . قسمت انتهایی، فضایی مربع 
شکل راتشکیل می دهد که درحقیقت پرخانه به این قسمت اطالق می شود 
. در مرکزآن تیر پل و پره ها که مجموعاً چرخباد را تشکیل می دهند، قرار 
گنج  در  تنها  گرفته اند.  بر  در  را  آن  پیرامون  نیز  گلی  دیوارهای  و  دارند 
شمال شرقی که در مسیر وزش باد قرار دارد فضایی به عرض حدوداً یک 
متر باز است. در آسبادهای نهبندان این دیواره با داشتن زاویه حدود 25 
درجه، هدایت را به سمت پره ها تسهیل و تشدید می کند. این قسمت که 
با الوارهای چوبی به دیوارهای مجاورش متصل می گردد ، در گویش محلی 

نشتیفان به درباد یا »َدرگاباد« موسوم است ) تصویر شماره 9(. 
در  مؤثری  نقش  پیرامون چرخباد  تشکیل دهنده حصار  گلی  دیوارهای 

هدایت و تشدید جریان باد دارند، ارتفاعی حدوداً 6 متر داشته و با افزایش 
ارتفاع از عرض آنها کاسته می شود . از این رو در نمای جانبی حالتی مورب 

و پلکانی پیدا می کنند ) تصویر شماره8(  .  
تنۀ درخت  از  به طول 6 متر، و معموالً  تیر چوبی  محور چرخباد یک 
کاج یا چنار است. این محور »تیْرپُل« ] 9[ نامیده می شود و معموالً 6 تا 
8  »پَّره« به آن وصل است. پّره ها در آسبادهای نشتیفان از 5 تا 7 تخته 
نهبندان  چوبی به طول 5 متر و پهنای 15 سانتی متر و در آسبادهای و 
میانی  سوراخ  در  تیرپل  باالی  سِر  شده اند.  داده  پوشش  نی  دسته های  با 
تیری به نام »َخْرپُل« ] 1۰ [  قرار دارد . سر پائین تیرپل از سوراخ روی 
بام آْسخانه گذشته و با زائده آهنی دم چلچله ای موسوم به توره در گلوی 

سنگ گردان آسیا قرار می گیرد. 

4- مصالح کاربردی در ساخت آسبادها: 
معماری ایرانی بر پایه استفاده از مصالح بوم آورد و محلی پایه گذاری شده 
است و معماری آسبادهای نشتیفان نیز با بهره گیری از مصالح موجود در 
کویر خراسان و سیستان از جمله گل و خشت و کاه و نی و چوب سازه ای 

را ایجاد نموده است به بهترین وجه استواری و کارآیی الزم را داراست .
ساختمان آسبادها هماهنگ با توپوگرافی محل و معموالً بدون هر گونه 

شالوده ریزی بر مرتفع ترین نقطه استقرار می یابد. 
برای برپاسازی دیوارهای آسباد ، از خشت های گلی ، چینه و قطعات 
سنگ که با مالت گل بر روی هم استقرار می یابند، استفاده می شده است. 
پوشش سقف آسبادها در قسمت جلویی پوشش گنبدی است که معموالً از 
نوع کلنبو، یا چهاربخشی است و امتداد آن به سمت انتهای آسباد معموال با 
طاق گهواره ای پوشش داده می شود. ابعاد خشت ها حدوداً 7×3۰×3۰ بوده 

و مالت اتصال دهنده خشت ها هم کاهگل می باشد )تصویر شماره 1۰( .
دیوارهای محصور کننده آسبادها هم از خشت ساخته می شوند و نهایتاً 
الیه  عنوان  به  کاهگل  از  اندودی  گلی  دیوارهای  این  تمامی  روی  بر  نیز 

عایق کننده کشیده شده است. 

تصویر شماره1- منظر داخلی آسباد و وضعیت طاقچه ها و پرخوهای نگهداری گندم 

طاقچه 

پرخور 
نگهداری 

تصویر شماره 2- قسمت انتهایی اتاق آسباد  ) محل قرارگیری سنگ آسیا ( 
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بخش عمده ساختار سازه ای پره های آسباد را نیز الوارهای چوبی تشکیل 
می دهد که عمدتاً از درخت کاج و زبان گنجشک فراهم آمده است . 

است  سنگ هایی  آسبادها  در  کاربردی  مصالح  مهمترین  از  دیگر  یکی 
نوع سنگ  از  ها  این سنگ   . تهیه شده اند  آسیا  که جهت ساخت سنگ 
هرکاره می باشند که از منطقه ای صخره ای پیرامون مناطق مذکور استخراج 

می شوند . 

5- چگونگی کارکرد آسبادها : ] ۱۱ [
پس از به بار نشستن گندم و پایان درو نمودن محصول، زمان آرد نمودن 
آن فرا می رسد که تقریباً مقارن با اواخر شهریور ماه و آغاز پائیز است. این 
زمان که ایرانیان آن را » تموز «می نامند ، مصادف با آغاز وزش بادکوه یا 
بادهای 12۰ روزه سیستان نیز می باشد . از این روی کشاورزان گندم هائي 
از پوست  به آسیا مي آورند. چنانچه گندم ها هنوز   ، را که آماده نموده اند 
خود خارج نشده باشند، در محلي مقابل دریچه باد با » کاجره کوب « ] 
از پوسته جدا شود. سپس گندم ها را در  تا گندم  آنها را می کوبند   ] 12
داخل سرندي ) الک ( نسبتاً بزرگ مي ریزند و دریچه در باد را باز مي نمایند 
تا جریان باد به این قسمت هدایت شود سپس با تکان دادن سرند و باال 
ریختن گندم پوسته ها از گندم ها جدا وگندِم پاکیزه آماده و در محلي بنام 

پرخو گندم جاي داده و مقداری سنگ نمک به آن می افزایند . 
درباد  شکاف  از  را  باد  ني  چرخباد،  آوردن  در  حرکت  به  جهت  حال، 
برمی دارند تا باد به پرخانه هدایت شود. با برداشتن » چوب هاي دو شاخ « 
] 13 [ که عامل مهار نمودن پره ها مي باشد ، عماًل کار آسیا شروع مي شود 
و با چرخش آن تیر پل و میلۀ انتهائي آن که به » توره « ] 14 [ که آن نیز 
قباًل از قسمت زیرین در سنگ روئي آسیا جاسازي شده است ، به چرخش 
درمي آیند و با چرخش آن » لک لکه «  ] 15 [ که یک سر آن به صورت 
آزاد بر روي سنگ آسیا  قرار دارد، و یک سر دیگر بوسیله نخي به » ناودان 
اثر  « ] 16 [ بسته شده به حرکت در آمده و لرزش پیدا مي کند. گاه در 
لرزش زیاد ناودان ناشي از لرزش لک لکه گندم به مقدار زیادي وارد ناودان 

و گلوگاه آسیا مي شود و درنتیجه گلوگاه پر مي گردد و گندم از آن سرازیر 
شده و به اطراف پراکنده مي شود، براي رفع این مشکل از » دانه کش« ] 
17 [ استفاده مي کنند، قرارگیری چند دانه کش درداخل ناودان باعث کند 
شدن جریان گندم از پرخو به گلوگاه مي شود . هر قدر تحرک سنگ آسیا 
ناشي از چرخش پره ها و وزش باد بیشتر باشد، گندم بیشتري آرد مي شود، 
با کم و زیاد شدن شدت جریان باد و چرخش پره آسیا تعداد  از این رو 

دانه کش ها را در ناودان کم و زیاد مي کنند ) تصویر شماره 5 (. 
آسبادها در تمام 24 ساعت تا زماني که گندم براي آرد شدن باشد کار 
مي کند. زمانی که وزش باد مناسب باشد یک آسباد می تواند روزانه 5۰۰ تا 
1۰۰۰کیلوگرم گندم را آرد نماید. پس از آرد شدن تمامي گندم ها، زمان 
آن مي رسد که آسیا را از کار بیاندازند براي از کار انداختن آسیا از روش های 

زیر استفاده مي شود: 
الف- گذاشتن » ني باد « در مقابل دریچه ورودي باد، مانع ورود باد و 

چرخش پره هاي آسیا مي شود. 
ب - پائین آوردن چوب موشته باعث می شود وزن سنگ روئي آسیا و 
تیرپل و پره هاي آسیا بر سنگ زیرین منتقل شده و در حقیقت ترمزي براي 

توقف آسیا مي باشد . 
انتهاي آن به  ج - قراردادن چوب دو شاخ در داخل پره و تکیه دادن 

دیواره بیروني آسیا که باعث  مهار شدن و توقف کامل پره ها می شود.  

پی نوشت ها : 
تربت  و  اصفهان  روستاهای خراسان، کرمان،  و  از شهرها  بعضی  در   .1

حیدریه کلمۀ عربی »طاحون« و »طاحونه« را نیز به کار می برند.  
http://www.nashtifan. اینترنتی  سایت  از  برگرفته   .2

blogfa.com
3. مجموعه آسبادهای نشتیفان به شماره 749۰ در تاریخ 1381/11/12 
با کاربری فرهنگی، مذهبی ـ تاریخی در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده 

است .

تصویر شماره 3- نمای جانبی دیوارهای پیرامون پره آسباد ) ردیف میانی (  - نمایش ساختار 
پلکانی دیوارها در نمای جانبی 

درباد ) درگاباد (

تصویر شماره 4 - درباد و کانال باد از نمای پشتی ) شمال شرقی ( آسباد های ردیف سوم

ابتدای کانال باد
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4. بادکوه: همان باد مشهور 12۰ روزه سیستان است که از شرق به این 
منطقه مي وزد. به قول اهالي این منطقه زمان شروع باد کوه از اواسط فصل 
بهار است. و تا اوایل پائیز ادامه دارد، و با قدرتي بسیار زیاد و مداوم و شبانه 
روزي مي وزد و تنها بادي است که مي تواند آسبادها را با سرعتي بسیار به 
چرخش در آورد، وجه تسمیه این باد به خاطر وزیدن آن از سمت کوه هائي 

است که در شرق این منطقه واقع شده اند .
5. یخچال: چاله یخ، چاه یخ، محل ذخیره و انبار یخ درفصل سرما به 

منظور استفاده از آب ذخیره شده و خنک آن در فصل کم آبی و تابستان
گلی  دیوارهای  با  که  گویند  فضایی  به  خراسانی  گویش  در  پرخو:   .6
استفاده  گوناگون  وسایل  و  ابزار  مواد،  نگهداری  جهت  و  شده  محصور 
می شود. معموالً این فضا در انبار، پستو و آشپزخانه ) مطبخ ( ایجاد می شده 

است .
7. نی باد: ني هاي بافته شده به هم همچون حصیر. با قرار دادن آن در 

برابر درباد باعث توقف حرکت پره های آسباد می شوند .
8. سرند: غربال، الک، وسیله ای توری و سوراخ داربا دانه بندی متفاوت 

برای جداسازی مواد گوناگون 
 2۰ قطر  و  متر   8 حدوداً  طول  با  کاج  درخ  چوب  از  تیری  تیرپل:   .9
سانتیمتر، قطر تیر پل در قسمت باال و پائین یکسان است و چون یافتن 
به  که  تشکیل شده  قسمت  از سه  ندارد،  امکان  ابعادي  با چنین  درختي 
هنگام ساختن، آن را در محل اتصال به هم به صورت نر و ماده درآورده 
وگوه اتصالي را از وسط آن عبورمی دهند تا مانع حرکات جانبي و در رفتگي 

ناشي از فشار حاصله از باد شود .
1۰. خرپل: تیری از چوب درخت کاج به قطر حدوداً 2۰ سانتي متر و 

طول 4 متر ) متناسب با عرض آسباد ( به صورت یکپارچه و تخت که از دو 
طرف به دیوارهاي آسیا تکیه دارد و در قسمت وسط با محور چوبي آسیا 

متصل است و عملکرد آن جلوگیري از حرکات جانبي تیر پل مي باشد. 
11. برداشت آزاد از» آس بادهای خواف «، نادری، بقراط، هنر و مردم، 

دوره 15،شماره177و178، تیر و مرداد 1356، صص 85 و 84 
12. کاجره کوب: وسیله اي چوبي شبیه به گوشتکوب در اندازه اي بزرگتر 
براي کوبیدن گندمي که هنوز از پوست خارج نشده و به آن کاجره ) کاه 

جره ( می گویند، به کار می رود.  
 1۰ تا   7 قطر  و  سانتي متر   14۰ ارتفاع  با  چوبي  شاخ:  دو  چوب   .13
دو  دادن سمت  قرار  است.  شاخه  دو  به صورت  آن  انتهاي  که  سانتي متر 
شاخه این چوب در داخل پره و تکیه دادن انتهاي آن به دیواره بیروني آسیا 
و یا سطح بام، پره ها را مهار مي کند و به این وسیله توقف کامل پره ها و 

آسباد  فراهم مي گردد .           
تا 5۰ سانتي متر  با 4۰  پاپیون  یا  14. توره: فلزي شبیه به دم چلچه 
طول، عرض آن در باریکترین قسمت )که وسط توره است( 6 تا 7 سانتیمتر 
و در پهن ترین آن 1۰ تا 12 سانتیمتر، و قطر آن در باریک ترین قسمت 2 
سانتي متر و در پهن ترین قسمت 12 سانتي متر مي باشد. میله اي قطور و 
فلزي که در انتهاي تیر پل تعبیه شده و انتهایش بصورت دو شاخه است، 
درست در وسط توره قرار مي گیرد که با چرخش تیر پل و میله انتهائیش، 

باعث چرخش توره و در نتیجه باعث گردش سنگ روئي آسیا مي شود.
15. لک لکه ، Lak-Lake : چوبي است به طول 4۰ تا 5۰ سانتي 
متر با قطر 5 الي 6 سانتي مترکه یک سر آن به ناودان بسته شده و سر 
دیگر آن به صورت آزاد بر روي سنگ آسیا قرار دارد. با چرخش سنگ آسیا 

ناودان 

دانه کش ها

لک لکه

تصویر شماره5- وضعیت قرار گیری دانه کش ها ، لک لکه و ناودان



47 بـهار ۱۳۹۸ / شـماره ۱

به حرکت در آمده و باعث ریختن دانه های گندم از ناودان به داخل آسیا 
با افزایش سرعت حرکت چرخ آسیا و افزایش حرکت لک لکه،  می گردد. 

گندم بیشتری نیز وارد آسیا می شود.
16. ناودان: چوبی بوده است با عرض 12 تا 15 سانتي متر به طول 6۰ تا 
7۰ سانتي متر که داخل آن را گود نموده اند که سر ناودان در داخل پرخو 
نمک و پرخو گندم و سر دیگر آن به صورت مایل و شیب دار که گندم و 
نمک را به گلوگاه آسیا هدایت مي کرده است. امروزه دیگر ناودان های چوبی 
همانند  حلبی  یا  گالوانیزه  ورق های  جنس  از  ها  ناودان  و  نداشته  کاربرد 

ناودان های متداول در بام ها می باشند.
 12 الي   1۰ طول  با  و  سانتي متر   2 قطر  با  چوب هائي  دانه کش:   .17
سانتي متر که به آنها نخي بسته شده و توسط میخي در نزدیکي ناودان به 
دیوار کوبیده شده اند. مانعي است در مقابل جریان گندم به گلوگاه سنگ 

آسیا.
18. ورکش: اهرمي فلزی یا چوبي است که شوتخت بر روي آن قرار دارد 

و با قرار دادن چوبي در زیرآن حالت اهرم را بوجود مي آورد .
19. شوتخت: تکیه گاهي چوبی است با طول تقریبي 2 متر وعرض 3۰ 
سانتي متر و به قطر 4 سانتي متر که سر آن در داخل فرورفتگي زیر سنگ 
یا فلزی ) ورکش (  انتهایش بر روي اهرم چوبي  زیرین آسیا قرار دارد و 

متکي است .
2۰. چوب موشته: چوبي محکم و مخروطي شکل از چوب سرو و زبان 
گنجشک )اسامي محلي آنها سرون و بنوش است ( ، ارتفاع موشته 4۰ الي 
5۰ سانتي متر است و قطر آن در باریک ترین قسمت آن 3 تا 4 سانتي متر و 
در پهن ترین آن 13 تا 15 سانتي متر مي باشد، انتهاي چوب موشته بر روي 

قطعه چوب مکعبي شکلي که وسط آن را به اندازه تکیه گاه چوب موشته 
گود نموده اند قرار دارد، تا بدینوسیله از حرکات جانبي یا در رفتگي چوب 
موشته جلوگیري نمایند. بر زیر چوب مذکور قطعه چوب مکعبي دیگري که 
داراي سطح اتکاء بیشتري است قرار داده اند تا عدم حرکت چوب موشته را 
تضمین نموده باشند، که همگي بر روي شو تخت تکیه دارد، و ابتداي آن از 

قسمت زیرین سنگ آسیا گذشته و به وسط توره متصل است.  

فهرست منابع : 
1. بلوکباشي، علي) 1367 (،دایرهالمعارف اسالمي، مرکز دایرهالمعارف 

اسالمي، تهران 
2. شمس قیس رازي ، محمد ) 1338 ( ، المعجم ، به کوشش محمد 

قزویني و محمدتقي مدرس رضوي ، دانشگاه تهران ، تهران
3. معین ، محمد) 1362 (  ، فرهنگ فارسی ، امیر کبیر ، تهران 

4. نادري ، بقراط ) 1356 ( ، آس بادهاي خواف ، هنر و مردم ، دوره  15، 
شماره 177 و 178 ، تیر و مرداد  ، صص 85 و84

 Die Windmuehlen - ) 1972(Notebaar -l, J.C .5
 - Der Haag Monton Verlag

 http://www.nashtifan.blogfa.com .6
 http://www.cgie.org.ir .7

www.fareiran.com .8
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کروکی شماره 1 ـ طرح کلی از اجزای تشکیل دهنده سنگ آسیا در یک آسباد
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اشــکال  متقـدم تـرین  از  )کوچندگي(  کوچ  بر  مبتني  زیست  شیوه  
زندگي  دوران شکل گیري  واپســین  از  کــه  اســت  اجتمــاعي  حیــات 
ایـران،  عشـایر  است.  داشته  اسـتمرار  تـاکنون  انسـان هـا  اجتمـاعي  
از گذشــته هــاي دور در  قــوم هــاي متفــاوتي هســتند کــه  و  ایـل 
چهارگوشه سرزمین ایران زندگي مي کننـد. هنگـام کـوچ مسکن و مأواي 
با  از منطقه اي بـه منطقـه دیگر مي برند. مسکن آنان  با خود  خود را نیز 
بـدین  است.  رسیده  به سازگاري  زیستشان  و جغرافیـاي  زنـدگي  طـرز 
سـبب شـاید بتوان گفت کامل ترین نوع مسکن قابل حمل و متحـرک را از 

سالیان قبل عشایر ایران داشته اند.
خاورمیانه  تا  مرکزي  و  شرقي  آسیاي  نــواحي  از  وســیعي  پهنــه 
توأم  زندگي  از  متعددي  اشکال  استقرار  و  حضور  شاهد  آفریقا  شمال  و 
بــوده.  کوچنــده  عشــایر  زیســت  شــیوه  بــه خصــوص  و  کـوچ  بـا 
بررسي هاي انجام شده درباره عوامـل طبیعـي، سیاسـي اقتصادي مـؤثر در 
بـه -و اجتماعي وجـود  آمـدن و تکـوین الگوي زیست و معیشت عشایري 
و  ایــالت  و  اقــوام  فرهنگــي  و  قلمـرو ســرزمیني  در  کـوچ  بر  مبتني 
عشــایر مســتقر در فالت ایران، حاکي از این است که این سبک زنـدگي 

متـأثرجغرافیایي است.
و  کردن  برپا  دوباره  و  کردن  جمع  قابلیـت   ، رو  کوچ  عشایر  مسـکن 
همچنین به همراه بردن را دارد و تابع تمامي شرایط فوق به ویژه فرهنـگ، 
معیشـت، اقتصاد و فن ساخت آن جامعه مي باشد. و با سازگاري با شرایط 
به دالیل  مقاطع مختلفي  در  امـا  است.  گرفته  اقلیمي- جغرافیایي شکل 

سیاه چادر سیستان و بلوچستان

سیاه چادر بختیاری

سیاه چادر ایالم

سیاه چادر ایل سنگسر

سیاه چادر قشقایی

سیاه چادر کرمانج



5۰
زمستان ۱۳۹۷ / شماره ۱

علـمی کمـیته 
                   معـماری بومــی ایکـومـوس ایـران

سیاسي، امنیتي، رفاهي، خـدماتي و ... ، یکجانشیني و اسکان این قبایل، 
که  اسـت  ذکـر  بـه  الزم  البته   ، است  گرفته  قرار  اعمـال  و  نظر  مورد 
بـار  بـه  اي  نتیجـه  ایران  مناطق  بعضی  در  یکجانشین کـردن  پروژههاي 

نداشـته است و فرهنگ کوچندگي هنوز پابرجاست. 
مسکن عشایر و نوع زنـدگي آن هـا، زبـان و موسـیقي، غذاهاي محلي، 
و  آیین هاي محلي  به همراه  لبـاس هـا ي محلـي  و  صنایع دستي، رقص 
عشـایر  و  ایـالت  جاذبه هاي  و  خصیصه  مهم ترین  از  عروسي  جشن هاي 
آنــان  زیســت  شــیوه  عشــایر  و  ایــالت  مشخصــه  بـارزترین  اسـت. 
انتقـال سیاه  و  نقل  و شهري،  روستایي  یکجانشینان  برخالف  که  اســت 

چادرها (خانه هـا ) و رمـه هـا ي خودشـان بـه هنگـام کوچ است .

کوچ نشینی 
افـراد و خانوارهـاي  از جابجایي و حرکـت  کـوچ عشـایر عبارت است 
عشـایري بــین قلمروهــاي ییال قـي )سردســیر( و قشــالق  )گرمسیر( 
که با هدف دسترسي به علوفه مرتعي تازه براي تعلیف احشام و دوري از 
گرمـا و سـرماي شـدید انجـام ميگیرد. کوچ عشایر معمواًل با شرکت همه 
یـا  و  ایلـي  ردههـاي  قالب  در  قابل حمل  و سرپناه  باروبنه  افراد خـانوار، 

امــروزه بــه صــورت انفــرادي و تــک خــانواري صــورت ميگیرد. 
به  مختلف  دسـتهبنـديهـاي  در  و  گوناگون  لحاظ  از  عشایر  مساکن 
قومیــتهـاي  مبنـاي  بـر  همچنـین  و  ایران  متفاوت  اقلیم  چهار  لحاظ 
مختلــف شـهري و روســتایي مــورد مطالعات قرارگرفته است. همزیستي 

/https://www.ir-co.com .مراحل آماده سازی آالچیق

آالچیق آذربایجان

https://www.seratnews.com/fa/news/31625/  مراحل آماده سازی کپر، منبع: 
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و تعامل بـا محـ یط زیسـت و کوشـش مـداوم، انطباق و سـازگاري ایـن 
شـیوههـا، زنـدگي بـا شـرایط و مقتضیات اقلیمي- جغرافیایي هر منطقه 
و  کــوچ  نظــام  معیشــت،  و  زنــدگي  شــکل  کـه  اسـت  شده  باعث 
اســتقرار و بهره برداري از منابع محیطي، در بین گـروه هـاي عشـایري 

اشکال مختلفي به خود بگیرد.   

سیاه چادر
هاي  و شکل  هـا  اندازه  با  چادرها  سیاه  ایران  عشایر  و  ایالت  بین  در 
متفاوت بافته و آماده مي شوند. با توجه به اشرایط اقلیمی و فرهنگی اندازه 

و فرم آنها متفاوت است.

آالچیقها
و  ميشوند  سـاخته  کوهسـتاني  و  سـرد  مناطق  در  معمواًل  آالچیقها 
پالن بـه  صـورت دایره و نمـا نیمکـره است. آالچیق از دو بخش تشکیل 
بافته ميشود. بخش دیگـر  بز  از موي  بـاالیي سقف آن  ميشود. بخـش 
دیـواره جانبي است که چیق یا چیت نام دارد و از ترکیب ني و موي بز 

ساخته ميشود. 
ساختمان آالچیق شامل اسکلتي از چوب است که آن را با چند قطعه 
نمـد مـيپوشـانند اگـر نمـد برداشـته شـود آالچیــق همچــون یــک 
هفتــاد  تــا  شصــت  حدود  مــيرســد.  نظــر  بــه  چــوبي  قفــس 
پدیـد  را  آالچیـق  اسکلت  اسـت  گرد  که  شـکل  کمـاني  چوب  قطعــه 

مـيآورد.  

کپر 
ایـران است. مصـالح  بـاني در جنـوب  اقامتگاه سـایه  نام گونهاي  کپر 
رایـج درساخت این مساکن عموماً چوب، نـي، پشـم بـز و شـتر و شــاخه 

و بــرگ است. شاخه های خمیده را در زمین فرو می کنند. بعد شاخه های 
افقی را در دیواره با لیف درخت خرما گره می زنند.

مضیف 
قبایل  نزد  در  اسـت.  پیچیـده  معمـاري  با  مقاوم  سازه اي  که  مضیف 
عرب نشین خوزستاني جایگاهي مقـدس بـراي مهمانان محسوب مي شود. 
مضیف درحقیقت بنایي است که عربها آن را تنهـا بـا اسـتفاده از نـي و 
بوریـا مي سـاختند.  اصل سازه مضیف روي حفاري چاله اي اسـت کـه قرار 
است در آن قـرار گیـرد و سـاخته شـود. آن را به صورت دستي و نه با بیل 
مکانیکي حفر کنند. هرچه چاله موربتر باشد هاللـي سـتونهـا و سقف 
بهتر شکل ميگیرد. پس از کندن چاله و آمادهسازي نيها، به صورتي که 
پوسته آنها باید جدا شود، نوبـت بـه تثبیت ستونها در گودالها مـيرسـد 
کـه آن را بـا مـالت کاهگل محکم ميکنند و بـراي هاللـي کـردنش روي 
هـر ستون دو نفر بـاال رفتـه و آن را شـکل مـيدهنـد..)1395(عبدي فر،    
در ورودي مضیف هنگام ساخت باید رو به  قبلـه  باشـد  و ارتفاع در 
ورودي آن باید ارتفـاع کمـي داشـته باشـد و این هم به خاطر اینکه فردي 
که قصد ورود به مضـیف را دارد در برابر کسـاني کـه داخـلنشسـته انـد  
خـود را بـه نشــانه احتــرام و ادب خــم کــرده و ســپس وارد شــود 
وازاولین شخصي کـه در کنـار ورودي نشسـته شـروع  بـه سالم و روبوسي 

ميکنـد  و سـپس جـایي بـراي نشسـتن خود تعیین ميکند.

     http://www.mirasmah.ir/98   :مراحل آماده سازی، منبع
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مجید قره زاده شربیانی 
از  شهری  مرمت  ارشد  کارشناسی 
دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران 

مقدمه 
 با توجه به اسناد و شواهد موجود که توسط جهانگردان و مستشرقین تهیه و تدوین شده 
و در حال حاضر در کتابخانه ها و موزه های مختلف نگهداری می شود، تاریخچه مستندنگاری 
نمونه  اولین  می گردد.  باز  میالدی  دوازدهم  قرن  به  خارجی ها  توسط  ایران  سرزمین  از 
پیرامون  میالدی  دوازدهم  قرن  در  بنجامین بن جناح  یهودی  خاخام  توسط  گزارش ها  این 
به  می توان  نمونه ها  دیگر  از   . است  تدوین شده  و  تهیه  نبی  دانیال  آرامگاه  و  شهر شوش 

گزارش های مارکوپولو از شهرهای ایران اشاره نمود.
از بین سفرنامه نویسان ایرانی نیز می توان به سفرنامه ناصرخسرو قبادیانی اشاره نمود که 
در قرن پنجم هجری قمری و در جریان سفر وی به آسیا و آفریقا تهیه و تدوین شده است.

و  نقشه  نوشتاری، طرح های دستی،  توصیفات  ایران شامل  از سرزمین  پدیدآمده  اسناد 
فرهنگی،  مطالعات  در  و  می باشند  ویژه خود  ارزش های  دارای  هریک  که  می باشند  عکس 
معماری و جامعه شناسی دارای کاربردهای بسیار می باشند. این اسناد در قالب گزارش ها، 

کتب تاریخی، سفرنامه ها و آلبوم های بسیاری چاپ و منتشر شده اند.
سند  از  نوع  این  می باشد.  عکس  تصویری  اسناد  آنواع  معتبرترین  و  مهم ترین  از  یکی 
و  محققین  نزد  را  اعتبار  بیشترین  تصویری  اسناد  مختلف  گونه های  بین  در  تصویری 
پژوهشگران دارند زیرا انعکاس دهنده برشی واقعی از یک پدیده می باشد که در حال حاضر 
موجود و یا ناموجود می باشد.در بین اسناد تصویری عکس به بیشترین میزان انعکاس دهنده 

هوین و اصالت واقعی اثر می باشد.
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مطالعه اسناد تصویری در قالب عکس پیرامون سرزمین ایران و حفظ 
می کند  مهیا  را  امکان  این  آینده  به  آنها  در  مستتر  ارزش های  انتقال  و 
که عالوه بر شناخت آثار و پدیدآورندگان آنها در دو قرن اخیر، بررسی 
مناسبی بر روی تغییرات پدیدآمده در دو قرن اخیر در حوزه معماری و 
ابعاد آن، صورت گرفته و در مطالعات و پژوهش های  تمام  با  شهرسازی 

علمی، تاریخی و هنری مورد استفاده قرار گیرند.
اختراع دوربین عکاسی و کاربرد آن در تهیه اسناد تصویری 

پس از اختراع دوربین داگروتیپ ) مدل اولیه دوربین عکاسی ( و تهیه 
داگر در سال 1839  لوئی  و  نیپس  نیسفور  ژوزف  توسط  اولین عکس ها 
ثبت  موضوع  در  که  تحوالت چشمگیری  دنبال  به  و  پاریس  در  میالدی 
و ضبط آثار معماری و هنری پدید آمد و با توجه به سرعت بسیار زیاد 
قرن  دو  در  گسترده  شهری  توسعه های  و  فرهنگی  ـ  اجتماعی  تغییرات 
نیاز  با ویرانی های بسیاری همراه بود؛  اخیر و وقوع دو جنگ جهانی که 
به ثبت آثار فرهنگی و حفظ هویت و اصالت آثار هرچند در قالب اسناد 

تصویری؛ بسیار ضروری می نمود.
ویژه  به  فرهنگی  آثار  با  مرتبط  متخصصان  و  هنرمندان  از  بسیاری 
معماری و باستان شناسی جهت حفظ و انتقال این آثار به آیندگان اقدام 

به ثبت و مستندسازی این آثار با دوربین عکاسی نمودند.

 ورود دوربین عکاسی به ایران
پس از اختراع دوربین عکاسی اولیه به نام داگروتیپ در اروپا به سال 
به  نیکالی  روس  امپراطور  و  ویکتوریا  انگلستان  ملکه  میالدی   1839
عنوان هدیه دوربین داگرو تیپ را به دربار محمد علی شاه قاجار ) 1186 
-1227 ه.ش ( ارسال نمودند. استفاده از این دوربین ها و تکنولوژی چاپ 
عکس توسط آن ها اولین بار در سال 1944 میالدی و با ورود ژول ریشار 
ماجرای  ریشار  ژول  انجام شد.  عملی  به شکل  دارالفنون  فرانسوی  معلم 
استفاده از دوربین داگرو تایپ و تهیه عکس توسط این دوربین را اینگونه 

توصیف می کند:
   » دو دستگاه اسباب عکاس در روی صفحات فلزی برای شاه آورده اند؛ 
با  اما  روس.  امپراطور  را  دیگری  و  فرستاده  هدیه  انگلیس  ملکه  را  یکی 
وجود آنکه شرح اعمال این عکاسی در کتابچه های منضمه فرستاده شده 
انداخته،  کار  به  را  آنها  نتوانسته  ایرانی  و  فرنگی  از  احدی  تاکنون  است 
به  از عهده من ساخته است  این کار  بردارد. و چون دانستند که  عکس 
من رجوع نمودند. از یادداشت های ریشارخان و اشاره های اعتمادالسلطنه 
چنین به دست می آید که وی نخستین عکس را در تهران از ناصرالدین 
میرزا به تاریخ پنجم دسامبر 1844 میالدی / 23 ذیقعده 126۰ ه.ق / 

14 دی 1223 ه.ش برداشته است.

نمونه کاغذهای عکاسی که سوروگین عکس ها را روی آنها چاپ می نمود. عالوه بر درج آدرس عکاس خانه نشان های شیر و خورشید اهدایی از طرف ناصرالدین شاه و مدال های افتخار کسب 
شده در نمایشگاه های بین المللی نیز در پشت کاغذهای چاپ عکس درج شده است.
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عالوه بر ژول ریشار که در طول خدمت خود در دربار ناصرالدین شاه 
به لقب خان مفتخر شده بود و خدمات بسیاری در دوره حضور خود در 
ایران انجام داد؛ برخی دیگر از عکاسان اروپایی شاغل در ایران در میانه 
مستشار  اغلب  که  خود  اصلی  شغل  بر  عالوه  نیز  میالدی  نوزدهم  قرن 
نظامی و فنی بودند به کار عکاسی نیز اشتغال داشتند و اسناد تصویری 
افرادی  نمودند.  تهیه  ایران  معماری  آثار  و  از شهرها  نیز  قالب عکس  در 
 luigi ( لوئیجی مونتابونه ) luige pesce ( همچون لوئیجی پشه
montabone ( ارنست هولتسر ) Ernst holtzer ( از این دسته 

از افراد بودند.
یکی از پرکارترین و با توجه به ویژگی آثار مهم ترین عکاس شاغل در 
ایران آنتوان سوروگین می باشد. وی در طی بیش از شش دهه عکاسی از 
سرزمین ایران آثار بسیار با ارزش و یگانه ای از مظاهر تمدن و فرهنگ 
ایرانی در طی یکی از مهم ترین دوران تاریخی از لحاظ تحوالت اجتماعی، 
دوران  تحوالت  برگیرنده  در  وی  آثار  پدیدآورد.  اقتصادی،  و  سیاسی 
حکومت های ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه و احمد شاه 

قاجار و همچنین اوایل حکومت رضا شاه پهلوی می باشد.
آنتوان سوروگین183۰ - 1933 میالدی 

 Antoin sevroguin  عکاس گرجستانی
وی  پدر  آمد.  دنیا  به  تهران  در  183۰م  سال  در  سوروگین  آنتوان 
گرجستان  اهل  خانوم  آچین  وی  مادر  و  روسیه  اهل  سوروگین  واسیلی 

بود. پدر وی یکی از کارکنان سفارت روسیه در تهران بود و سوروگین نیز 
در سفارت روسیه در تهران به دنیا آمد. پس از مرگ پدر در جریان یک 
نقل  تفلیس  به  خانواده  همراه  به  سوروگین  آنتوان  سواری،  اسب  حادثه 
مکان نمود. وی در این مرحله از جوانی به آموختن هنر نقاشی پرداخت. 
همزمان با این امر وی به همراه برادران خود کولیا و امانوئل به آموختن 
خود  یرماکوف  پرداخت.  یرماکوف  ایوانکویچ  دیمیتری  نزد  عکاسی   فن 
الی   187۰ سالهای  طی  که  بود  روسیه  در  عکاسی  پیشگامان  از  یکی 
این  انجام داد و در  ایران  به سرزمین  1915 میالدی سفرهای متعددی 

مدت تعداد 127 آلبوم عکس از آثار ایران تهیه و تدوین نمود. 
نقل  تبریز  به  برادرانش  همراه  به  میالدی   187۰ سال  در  سوروگین 
نمود.  عکاسی  استودیوی  راه اندازی  به  اقدام  این شهر  در  و  نموده  مکان 
وارد  و  نمود  سفر  تبریز  به  خود  برادران  همراه  به  1249ه.ش  سال  در 
دستگاه حکومتی مظفرالدین میرزا شد. این سفر سرآغاز یک دوره پربار 
برای آنتوان سوروگین و همینطور برای فرهنگ و هنر سرزمین ایران بود.

یرماکوف  ایوانکوویچ  دیمیتری  فعالیت های  تاثیر  تحت  سوروگین 
تصمیم گرفت تصاویری از سرزمین ایران تهیه و تدوین نماید به عبارت 
دیگر تصمیم گرفت تا پایشی از آثار معماری و فرهنگی ایران انجام دهد. 
وی در این راه از کمک برادران خود  کولیا و امانوئل نیز بهره گرفت. چه 
توسط  دارد  وجود  عکاس  این  مجموعه  در  که  تصاویری  از  تعدادی  بسا 

برادران وی پدیدآمده باشند.

بسطام سال 129۰ه.شتهران مراسم عاشورا سال 129۰ه.ش

چشم انداز شهر کاشان سال 128۰ه.شاصفهان میدان نقش جهان سال 129۰ه.ش
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تهران خیابان چراغ گاز سال 129۰ه.ش

تهران میدان توپخانه بانک شاهی سال 129۰ه.ش
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همدان گنبد علویان سال 128۰ه.ش
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تهران باغ فردوس سال128۰ه.ش
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تهران میدان بهارستان سال 129۰ و 13۰5ه.ش

ایزدخواست سال 128۰ه.شقزوین شاهزاده حسین سال128۰ه.ش

تهران کاخ شهرستانک سال 128۰ه.ش
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و  کردستان  ایاالت  و  آغاز  آذربایجان  از  کاروان  یک  همراه  آنها  سفر 
از شهرهای  از سفر بسیاری  را شامل می شد. در مراحل دیگری  لرستان 
ایران  مختلف  نواحی  از  ارزشی  با  بسیار  آثار  و  پایش  وی  توسط  ایران 

توسط سوروگین پدید آمد.
اسناد  ایران  سرزمین  در  ساله  شصت  دوره  یک  در  سوروگین  آنتوان 
جهان  سراسر  در  گفت  می توان  جرات  به  که  آورد  پدید  را  تصویری 
این  توسط  پدیدآمده  تصویری  اسناد  یافت.  نمی توان  آن  برای  نمونه ای 
هنرمند یک دوره شصت ساله از وقایع فرهنگی، سیاسی و معماری را در 
بر می گیرد و در واقع پایشی شصت ساله از شرایط سرزمین ایران از دوره 

ناصرالدین شاه قاجار تا اواخر حکومت رضا شاه پهلوی می باشد.
پس از به حکومت رسیدن مظفرالدین شاه همراه وی به تهران آمد و تا 
انتهای حکومت وی همراه شاه بود. اغلب آثار پدید آمده توسط سوروگین 

مربوط به سال های 1249 الی 13۰9ه.ش می باشد. 
نمود  دایر  را  عکاسی خود  استودیوی  تهران  به شهر  مراجعت  در  وی 
مشق  میدان  شرقی  درب  کنار  و  کنونی  فردوسی  خیابان  ابتدای  در  که 
کوچه  مردم  همچنین  و  پهلوی  و  قاجار  رجال  از  بسیاری  داشت.  قرار 
گرفته اند  قرار  سوروگین  آنتوان  دوربین  مقابل  در  آتلیه  این  در  بازار  و 

از تصاویر رجال سیاسی و سلطنتی و  این تصاویر گنجینه ای  که حاصل 
مردم معمولی دوران قاجار و پهلوی هستند که از جنبه های مردم شناسی 
شده  ثبت  تصاویر  از  بسیاری  دارند.  پژوهش  و  مطالعه  قابلیت  بسیاری 
تاریخ  و  سفرنامه  موضوع  با  کتاب هایی  بخش  زینت  سوروگین  توسط 
و  شیر  نشان  خود  خدمات  پاس  به  وی  گشته اند.  ایران  سرزمین  نگاری 
این  به  باید  همچنین  کرد.  دریافت  قاجار  شاه  ناصرالدین  از  را  خورشید 
نکته نیز اشاره کرد که آنتوان سوروگین عکاسی با اعتبار بین المللی بود. 
وی در جریان شرکت در نمایشگاه های بروکسل به سال 1897 و پاریس 

به سال 19۰۰ میالدی موفق به اخذ مدال افتخار گردید.
عطف  نقطه  به  می توان  وی،  توسط  پدیدآمده  انسانی  آثار  بر  عالوه 
فعالیت های عکاسی  او در ایران اشاره کرد. پدیدآوردن صدها اثر تصویری 
از بناها، محوطه ها و شهرها در یک دوره شصت ساله در سرزمین ایران 
این  کارهای  از  ایران،  تصویری سرزمین  ارزش ترین گنجینه  با  عنوان  به 
عکاس می باشد. تصاویری از اقصی نقاط ایران که در طی سفرهای بی شمار 
وی به شهرهای ایران جهت ثبت و ضبط آثار میراثی این سرزمین تهیه 
تاریخی،  مطالعات  برای  مرجعی  حاضر  حال  در  تصاویر  این  است.  شده 

معماری، انسان شناسی و علوم وابسته به این رشته ها می باشد.

تهران فرودگاه قلعه مرغی 13۰4ه.ش
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ویژگی های آثار آنتوان سوروگین
الف ـ تنوع موضوعی آثار: آثار این عکاس طیف گسترده ای از موضوعات 
و  درباریان  سلطنتی،  خانواده  مشاغل،  معماری،  مردم شناسی،  اجتماعی، 
کیفیت  آثار  این  در  جالب  مسئله  برمی گیرد.  در  را  بازار  و  کوچه  مردم 

باالی تمامی گونه هایی است که این عکاس ثبت نموده است. 
ب - پدیدآوردن آثار بسیار با ارزش شامل پرتره های شاهان، مقامات 
به  آثار  این  دوره گرد.  افراد  و  بازار  و کسبه  عادی  مردم  و  دولتی  رسمی 
خوبی تاثیر مطالعات مرتبط با نقاشی را نشان می دهند. الزم به ذکر است 
نور در  تاثیر  باب  اصلی کارهای سوروگین مطالعه در  اهداف  از  که یکی 
اروپا  بزرگ  نقاشان  آثار  با  مقایسه  در  را  موضوع  این  وی  است.  عکاسی 
مانند رامبراند، در تصاویر ثبت شده مد نظر قرار می داد و از این طریق 
موفق به پدیدآوردن تصاویری شد که تاثیر نور در آن انکارناپذیر است و 

موضوع عکس را به صورت بنیادین تحت تاثیر قرار می دهد.
در طول  وی  تصاویر:  پدیدآوردن  از طریق  ایران  پایش سرزمین  ـ  ج 
پدیدآوردن  به  موفق  ایران  سرزمین  از  عکاسی  دهه  شش  از  بیش 
معماری  ارزش  با  و  متفاوت  های  از جنبه  یگانه  و  استثنایی  مجموعه ای 

ایران شده است. 
د ـ پدید آوردن مجموعه عکس های پایشی از شهر تهران 

در این مجموعه کامل وی موفق شده است جریان تغییرات عمده شهر 
تهران را به خوبی ثبت نماید. در حال حاضر این مجموعه بهترین مرجع 
جهت مطالعات معماری شهر تهران در گذر از سنت به مدرنیته می باشد. 
این تصاویر در دوران قاجار و پهلوی پدیدآمده اند و نشان دهنده تغییرات 

شهر تهران در طی بیش از پنجاه سال می باشند.
خود  سفرهای  جریان  در  سوروگین  مورخین  نوشته های  اساس  بر 
بود  کرده  ثبت  ایران  آثار  از  نگاتیو  نقره  شیشه  قطعه  هزار  هفت  حدود 
که در عکاسخانه وی در جنب درب شرقی میدان مشق نگهداری می شد. 
و  انفجار  حادثه  تهران  در  خواهان  مشروطه  درگیری های  جریان  در 
از  بسیاری  حادثه  این  جریان  در  که  داد  رخ  عکاسخانه  در  آتش سوزی 
این  از  قطعه  هفتصد  حدود  در  تنها  و  رفت  بین  از  عکس  شیشه های 

نگاتیوها سالم مانده اند. این تصاویر نیز مدتی به دستور رضاخان در کاخ 
با پیگیری های دختر سوروگین که  ادامه  نگهداری می شد و در  گلستان 
دستیار وی نیز بود از کاخ گلستان خارج و به خارج از کشور انتقال یافت.

شیشه های نگاتیو آثار آنتوان سوروگین در حال حاضر در اختیار گالری 
اسمیتسونین واشنگتن قرار دارد. حدود یکصد و هفتاد قطعه از عکس های 
وی نیز توسط یک دیپلمات هلندی از یک مجموعه دار خریداری شده و 

به موزه مردم شناسی لیدن هلند اهدا شده است.
شده  ثبت  آثار  از  عکس  هزار  از  بیش  تقریبی  طور  به  گفت  می توان 
توسط سوروگین در موزه ها، مجموعه ها، بنیادهای نگهداری آثار عکاسی 

و داخل کتاب های تاریخی و سفرنامه ای موجود می باشد.
از دیگر عکاسان و محققانی که همزمان با فعالیت سوروگین از سرزمین 

ایران اسناد تصویری تهیه نموده اند می توان به اشخاص زیر اشاره نمود.
ارنست هولتسر ) 1835 ـ 1911 میالدی ( ، علی خان والی ) 1262 
ـ 1318 ه.ق ( ، سر پرسی سایکس ) 1867 ـ 1945 میالدی ( ، جان 
ـ   1894  ( هولزر  میتل  والتر   ،  ) میالدی   1921 ـ   1837  ( تامپسون 

1937 میالدی (
نمایشگاه های بسیاری از آثار این عکاس در زمینه های مختلف هنری، 
اجتماعی، مردم شناسی و معماری در کشورهای مختلف اروپا و آمریکا و 

ایران برگزار شده است.

مظفرالدین شاه قاجارگروهی از مقامات دربار در محوطه کاخ گلستان
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سید حسن مدرس
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چکیده:
روستاي کنگ از جمله روستاهاي با ارزش و با هویتی است که به سبب نزدیکی به شهر 
مشهد به عنوان پایتخت معنوي کشور، مورد توجه خاص می باشد. غناي کالبد و فضا در کنگ 
در مقایسه با نمونه هاي مشابه بسیار واجد اهمیت بوده و توجه ویژه اي را می طلبد. این غناي 
حتی  است.  برشمرده  استان  روستاهاي  ارزش ترین  با  جزء  را  آن  کنگ  روستاي  در  فضایی 
می توان ادعا نمود غناي فضاها در کنگ در مقایسه با نمونه هاي مشابه همچون ماسوله و ابیانه 
بسیار با ارزش تر است. به نوعی که این روستا از نظرفضاسازي حتی در ایران منحصر بفرد 
می باشد. با توجه به اینکه اصلی ترین و مخرب ترین آسیب وضع موجود روستاي کنگ، ساخت 
و سازهاي بی قانون و ناهماهنگ با بافت تاریخی این روستا می باشد، مهمترین اقدام مرحله اول 

جهت حفظ بافت، کنترل و هدایت درست ساخت و سازهاي جدید می باشد.
هم اکنون علی رغم تالش هاي بسیار ادارات مرتبط جهت حفظ آثار تاریخی و حفظ کالبد 
و غناي فضایی این بافت روستایی، متاسفانه نمونه هایی از تخریب و دخل و تصرفات نابجا در 
مقیاس تک بناهاي تاریخی در بافت با ارزش این روستا مشاهده می گردد که ادامه این روند 

موجب از دست رفتن مواریث بشري و یادگارهاي تاریخی این مرز و بوم خواهد شد.
لذا با هدف دستیابی به راهکار پیشگیري از وقوع موارد مشابه و با عنایت به اینکه تکرار 
موارد مشابه عالوه بر اینکه روستاهاي داراي بافت با ارزش را از حیث ارزش هاي فضایی و 
قابلیت هاي گردشگري تخریب می نماید، موجب اتالف اعتبارات دولتی و بودجه هاي بیت  المال 
نیز می گردد. این مقاله تنظیم و تقدیم حضور عالقه مندان می گردد. روش پژوهش در این 

تحقیق پژوهش و برداشت هاي میدانی و مطالعات کتابخانه اي می باشد.

قسمت اول:

 شناخت:
 ایران تمدنی است ریشه دار، در اعماق اعصار و قرون پیش از تاریخ که تاکنون برجاي مانده 
است. اما آنچه را که امروز ایران می نامیم، سرزمینی است پهناور و متنوع از اقوام، فرهنگ و 
طبیعت و در برگیرنده بیش از هزاران نقطه سکونتگاهی. این کمیت را کیفیتی است آنچنان 
که هر یک را از دیگري به لحاظ فرهنگ، تاریخ و جغرافیا متمایز نموده و برخی را تبدیل 
اثر شگفت انگیز می نماید. از آن جمله اند: ماسوله در گیالن ـ کندوان در آذربایجان  به یک 
داراي سابقه  و  ارزش  با  این سکونتگاه  هاي  از  اصفهان. یکی  ابیانه در  و  ـ میمند در کرمان 
تاریخی و کالبد و فضاي ارزشمند و غنی روستاي کنگ یکی از ییالقات اطراف مشهد می باشد 
روستاي کنگ، یکی از سکونتگاه هایی است که با الهام گرفتن از طبیعت و با تسلیم و ستیز 
این سکونتگاه رفته رفته رشد کرده و در هر  نیاز مردمان  بر اساس  با آن در طی قرن ها و 
گام بازی هاي زیبایی در تعریف و تفسیر فضا از خود ارائه کرده است. بازی ها و درس هایی از 
فضاسازي هایی که شاید نمونه توصیفی آن را تنها در تعداد محدودي از کتاب هاي شهرسازي 
و معماري می توان یافت. فضاهایی که نمونه هایی از آن را حتی در شهرهاي پیشرفته و مدرن 
را  کنگ  روستاي  بفرد  منحصر  فضاهاي  بخواهیم  جمله اي  در  اگر  شاید  دید.  نمی توان  هم 

توصیف کنیم تنها باید گفت:

کنگ موزه کالبدهاي آموزنده در تفسیر فضاست . 

موقعیت طبیعی اثر:
کوه  رشته  است.  یافته  استقرار  بینالود  کوه  رشته  دامنه شمال شرقی  در  کنگ  روستاي 
بینالود یکی از ارتفاعات مهم شمال خراسان است که با جهت شمال غربی ـ جنوب شرقی 
در غرب دره رودخانه کشف رود یا دشت مشهد قرار دارد. کوه روخی که روستاي کنگ در 

اکـــرم خــراسانــی
کارشناس ارشد معماري، فارغ التحصیل 
اداره  کارشناس  و  مشهد  آزاد  دانشگاه 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل 

گردشگري خراسان رضوي 

مــقاله
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دامنه آن جاي گرفته یک از ارتفاعات رشته کوه بینالود است که بیش از 
2۰۰۰ متر ) 2۰18 متر ( ارتفاع دارد و خط الرأس آن حوزه آبریز رودخانه 
کنگ را از رودخانه زشک جدا می کند. این روستا در 28 کیلومتري غرب 
مشهد و در 19ً 36ُ عرض و 13ً 59ُ طول جغرافیایی واقع شده است. کنگ 
جزء دهستان جاغرق از بخش طرقبه و از توابع شهرستان طرقبه شاندیز 
می باشد و آخرین روستا در محور دره رودخانه کنگ بوده و از طریق یک 
شهر  به  آنجا  از  و  طرقبه  شهر  سپس  و  نقندر  روستاي  به  آسفالته  جاده 
مشهد مرتبط می شود. دو جاده خاکی و کوهستانی نیز روستاي کنگ را به 
روستاهاي زشک و جاغرق که در دو دره به موازات با دره کنگ قرار دارند 

متصل می کند. 

۱- ویژگی هاي اجتماعی ـ فرهنگی روستاي کنگ:

۱-۱- محله بندي و طوایف:
روستاي کنگ داراي 8 محله است : محله باالده - محله شفیعان - محله 
ابولون - محله میان ده)سادات( - محله زیرده)میران(- محله حشیمون- 
از 5 طایفه هشیمون،  این روستا  نو. همچنین  قلعه  محله سرکمر- محله 
این  نزدیکی  به علت  یافته است.  ابیلون، میرون و سید تشکیل  شفیعون، 
روستا با شهر و رفت و آمد زیاد مردم این روستا به شهر، مردم کنگ در 
حال حاضر پوشش محلی خاصی ندارند. اما در گذشته مردمان این روستا 

داراي پوشش محلی خاصی بوده اند. 

2- ویژگیهاي بافت روستاي کنگ:
بسیار  بافت  بافت روستاي کنگ مشاهده می گردد  به  نگاهی کلی  در 
متراکم است. این تراکم از قسمت جنوب به شمال روستا کمتر می شود. در 
جنوب روستا، ساختمان ها با مساحت کمتر، در هم پیچیده تر و متراکم تر 
هستند. در شمال، فضاها بازتر، مسطح تر و بیشتر با طبیعت درگیر می شوند 
بر  شمال  قسمت  در  می گیرند.  قرار  تند  شیب هاي  با  ارتباط  در  کمتر  و 
خالف سایر نقاط بافت تعداد انگشت شماري از بناها داراي حیاط هستند. 
در این قسمت بیشتر با فضاهاي سبز برخورد می کنیم و حتی این فضاهاي 
سبز را در منازل نیز به صورت باغچه هایی می بینیم. در اینجا مسئله حیاط 
مطرح می گردد. به صورتیکه الگوي برونگرایی که در جنوب روستا وجود 

درونگرایی  به سمت  کم  شیب  به  توجه  با  و  می شود  گذاشته  کنار  دارد، 
می رویم و حیاط  هاي مکرر هویدا می گردد. عنصري که در پالن روستا در 
سطوح جنوبی دیده نمی شد، حال در قسمت شمال روستا کاماًل به صورت 
عنصري خاص خودنمایی می کند . بطور کلی در روستاي کنگ توده و فضا 
در ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر هستند. بطوریکه در سطح پایین توده وجود 
دارد ولی در سطح باالتر این توده تبدیل به فضایی براي واحد باالیی خود 
می شود . یعنی یک واحد در یک سطح توده است و در سطح دیگر حکم 
فضا را دارد. با این دیدگاه شاید در کنگ به اندازه شمال روستا در جنوب 
نیز فضا براي استفاده ساکنین وجود دارد ولیکن این فضاها بام واحد پایین 

دست و به عنوان تراس هستند. )تصویر 1( 

۱-2-کمبود زمین و راهکارهاي آن:
و  ساخت  و  باغداري  کشاورزي،  براي  کنگ  منطقه  در  زمین  کمبود 
ساز موضوعی است که شاید بتوان گفت به عنوان یکی از محدودیت هاي 
منطقه و محیط طبیعی به روستاییان تحمیل گشته است. اما کنگیان راه 

حلی هایی یافته اند که می توان اینگونه بیان کرد: 

۱-۱-2- استفاده از تراکم و تعداد طبقات باال:
از مصالح کاماًل بومی و محلی و ساخت و   در کنگ علی رغم استفاده 
ساز سنتی، ساختمان ها با تراکم بسیار زیاد ساخته شده اند. بر خالف اکثر 
در کنگ  یا دو طبقه هستند،  به صورت یک  بناها  که  روستاهاي موجود 
بناهاي 3 و 4 طبقه بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده اند. حتی در 
مقایسه با روستاهاي مشابه همانند ابیانه یا ماسوله میزان تراکم در روستاي 

کنگ نمونه اي منحصر به فرد می باشد . )تصاویر 2، 3 و 4( 

2-۱-2- استفاده از ایوان ، مهتابی و ... :
متر   5۰ تا   4۰ خانه  ساخت  براي  کنگ  در  زمین  متوسط  مساحت 
مربع می باشد. استفاده از ایوان، مهتابی، پیش ایوان و مانند آن، راهکاري 
با  همراه  عناصر  این  می باشد.  خانه  مفید  بناي  زیر  سطح  گسترش  براي 
مشاهده  کنگ  هاي  خانه  بیشتر  در  خود،  نگهدارنده  چوبی  دستک هاي 
می گردد. بطوریکه شاید انگشت شمار خانه هایی وجود داشته باشند که از 

این عناصر استفاده نکرده باشند. )تصاویر 5 و 6( 

تصاویر شماره 1- روستای پلکانی کنگ ماخذ : گونه شناسی مسکن روستایی
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تصاویر شماره 7 و 8 - تعدادي ساباط در روي کوچه برزن هاي بافت کنگتصاویر شماره 5 و 6- نمونه هایی از ایوان هاي بیرون آمده از دل احجام

بافت و عرض کم معابر نیز وجود دارد. کوچه و برزن در کنگ بسیار باریک و 
کم عرض می باشد. بطوریکه متوسط عرض کوچه هاي کنگ 3 متر می باشد. 
حال آنکه ایوان هاي پیش آمده در لبه معابر این فضاها را تنگ تر و فشرده تر 
می نمایانند. بطوریکه گاهی در حین حرکت در کوچه ها آنچنان این فضاها 

تنگ می شود که منظر معبر در تاریکی فرو می رود . 

3- ویژگی هاي کالبدي ـ فضایی روستاي کنگ:

۱-3- تاثیر توپوگرافی بر کالبد معماري:
خصوصیت بسیار جالب و ارزشمندي که نه تنها کنگ، بلکه بسیاري از 
روستاهاي ایران دارا هستند، سازگاري با طبیعت اطراف می باشد. طبیعت 
مشکالت و محدودیت هایی به انسان دیکته می کند و این انسان است که 
با محدودیت ها می جنگد، یا آنها را از میان بر می دارد یا در مقابل آنها سر 
تسلیم فرود می آورد. مهمترین مسئله، مسئله شیب است و کوهی سخت 
که کنگ بر بستر آن بنا شده است. در حرکت در کوچه برزن هاي پر پیچ 
از نحوه تسلیم شدن در مقابل طبیعت به  و خم روستا نمونه هاي زیادي 
چشم می خورد. آنجا که پیکره تنومند و ستیز ناپذیر کوهی سخت، سرد و 
سنگی در زیر پاي خانه اي کوچک و کاهگلی خودنمایی می کند و این منظر 
نه به تعداد محدود بلکه به دفعات و به شکل هاي گوناگون در کنگ داستان 
از  چگونه  که  است  کنگیان  سرشار  هوش  از  نشان  این  و  می کند  سرایی 

3-۱-2- استفاده از ساباط: 
تعداد زیادي از خانه هاي کنگ با ایجاد ساباط بر روي کوي و برزن هاي 
این  از  و  زیادي گسترش داده اند  تا مقدار  را  بناي خود  زیر  روستا، سطح 
ترفند براي مقابله با کمبود زمین استفاده کرده اند. ) میزان مودت و دوستی 
هنگام   ) است.  تامل  قابل  اجتماعی  مراودات  این  در  محله  یک  ساکنین 
عبور از کوي و برزن هاي کنگ به دفعات زیاد و به ابعاد گوناگون ساباط ها 

خودنمایی می کنند. )تصاویر 7 و 8( 

4-۱-2- حذف عنصر حیاط:
نمی توان  تا 5۰ متر مربع مساحت دارد مسلماً  در زمینی که تنها 4۰ 
سبب  به  کنگ  معماري  در  رو  این  از  گرفت.  نظر  در  حیاط  براي  جایی 
محدودیت زمین و از طرفی سایر ویژگی هاي ساختاري که بافت به مسکن 
تحمیل کرده است، عنصر حیاط حذف شده و ساکنین روستا با ایجاد یک 
الگوي پلکانی از پشت بام واحد پایین دست خود به عنوان حیاط و صحن 
استفاده می کند. این سبب شده است، مسکن روستایی با فضاهاي بیرون 
باغات  زیباي  چشم انداز  و  خرم  و  سبز  فضاهاي  و  کند  پیدا  ارتباط  خانه 

اطراف، منظر بی نظیري را خلق کند. 

5-۱-2- فشردگی بافت و عرض کم معابر: 
در کنار عوامل باال که به سبب محدودیت زمین بوجود آمده است، فشردگی 

تصاویر شماره 2 ،3 و4- نماهایی از بناهاي 3 و4 طبقه در کنگ
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سنگ و کوه به عنوان پی مستحکمی براي خانه هاي خود استفاده کرده اند. 
)تصاویر 9 و 1۰( این همگونی با طبیعت ابعاد مختلفی را به روستا می دهد. 
سازگاري با توپوگرافی براي داشتن راه هاي شرقی - غربی تقریباً مسطح و 
راه هاي شمالی - جنوبی که به علت شیب زیاد پله پله شده اند، از اینگونه 

برخوردها با طبیعت است. )تصاویر 11 و 12( 

2-3- یکپارچگی بافت:
وجود  کنگ،  روستاي  فضایی  ـ  کالبدي  ویژگی هاي  از  دیگر  یکی 
یکپارچگی در بافت روستا می باشد. این یکپارچگی و وحدت به سبب وجود 
اندازه و همچنین معماري مونوکروم و تک رنگ  احجام یک شکل و یک 

می باشد که در ادامه به نقد آن می پردازیم: 

۱-2-3- احجام یک شکل و یک اندازه :
فرم هاي متشابه مکعبی، سادگی و یکنواختی را در روستا نشان می دهند. 
است.  شده  تشکیل  مکعب  سري  یک  از  روستا  تمام  که  صورت  این  به 
تصویري که مخاطب از منظره باالي روستا مشاهده می کند همچون تصویر 
اندازه می باشد که بر روي هم چیده  تعدادي جعبه هاي یک شکل و یک 
بستر  که  ضرورت هایی  علت  به  مکعب ها  این  اوقات  گاهی  البته  شده اند. 
طبیعی کوه ایجاد کرده است چرخیده اند. کثرت و همگویی این مکعب ها 
و فرم هاي متشابه که اصوالً در همه جاي کنگ دیده می شود، عاملی براي 

وحدت فرمی روستا است. )تصویر 13 ( 

2-2-3- معماري مونوکروم: 
شاید مهمترین و ساده ترین شیوه اي که بتواند یک مجموعه را واحد و 

یکسان نماید، همگونی مصالح باشد.
همگونی و تشابه مصالح می تواند یک مجموعه که داراي فرم هاي مختلف 
همه  اینکه  علت  به  کنگ  روستاي  در  نماید.  شکل  یک  نیز  را  می باشند 
بناها از یک نوع خاک در نماسازي استفاده کرده اند، کلیه بناها یک رنگ 

می باشند. 

3-3-تنالیته هاي تیره و روشن معابر: 
ذکر  می توان  آن  نقد  در  که  کنگ  روستاي  اصیل  ویژگی هاي  از  یکی 
کرد تباین فضایی آن می باشد. به عنوان مثال پس از طی معبري تنگ، پر 
پیچ و خم و با تنالیته هاي تیره به سبب حضور شدید ساباط ها و بالکن ها، 
ناگهان با گشودگی فضایی، روشنایی و شکل غیر خطی گره مواجه می شویم 
و  نشان دهنده  وقفه  یا  تاکید  نقطه عطف،  به عنوان یک  میدانچه  این  که 
همین  وجود  و  حضور  روستاست.  حرکت  و  مکث  فضاهاي  متمایزکننده 
کیفیات فضایی است که به بافت این روستا خوانایی و تباین فضایی داده 
است . در هر لحظه در معابر کنگ، تنالیته هاي تیره به روشن و بالعکس 
تبدیل می  شود و این است که بافت روستا را منحصر بفرد کرده و خوانایی 

تصاویر 9 و 1۰ - پیکره تنومند و ستیز ناپذیر کوهی سخت ، سرد و سنگی در زیر پاي خانه اي کوچک و کاهگلی

تصاویر 11 و 12- راه هاي شرقی - غربی تقریباً مسطح و 
پلکانی  زیاد  علت شیب  به  که  - جنوبی  هاي شمالی  راه 

شده اند
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تصویر 13 - فرم هاي مکعبی و پلکانی خانه ها در کنگ )تصویر از قسمت باالي روستا(

تغییر  و  فضاسازي ها  این  از  نمونه هایی  تصاویر  در  می کند.  بیشتر  را  آن 
تنالیته هاي معابر به نمایش گذاشته شده است. )تصاویر 14، 15 و 16(

روشن  سایه  از  شدیدي  تنوع  روستا  نقاط  اغلب  در  عوامل  این  وجود 
در سیماي روستا به وجود می آورد که شاید از بزرگترین و شاخص ترین 

خصوصیات کنگ باشد. 

4-3- تنوع و پویایی:
یکی از ویژگی هاي روستاي کنگ این است که در عین همگونی داراي 
در  و  متراکم تر  جنوبی  قسمت  در  که  صورت  این  به  است.  زیادي  تنوع 
قسمت شمالی به صورت بازتر است. در قسمت جنوبی برون گرا و در قسمت 
در  نیز  را  سبز  فضاهاي  سهم  تنوع  این  می شود.  درونگرا  گونه اي  شمالی 
روستا کم و زیاد می کند. در قسمت جنوبی به علت کمی فضا سهم فضاي 
موضوع  می گردد.  بیشتر  فضا  این  سهم  شمالی  قسمت  در  و  کمتر  سبز 
گفته شد  که  همانگونه  می کند،  معابر کمک  و  بافت  تنوع  به  که  دیگري 
ایجاد سایه روشن ها و تنالیته هاي رنگی است که با سرپوشیده و سرباز 

شدن معابر تعریف شده است. 

4- ویژگی هاي فضایی معابر:

 ۱-4- محصوریت در معابر:
همانگونه که گفته شد روستاي کنگ، روستایی است با تراکم و فشردگی 
بسیار زیاد. به طوري که عرض معابر در روستا به طور متوسط حدود 3 متر 
می باشد. از طرفی به سبب کمبود زمین بیشتر ابنیه با تراکم هاي بسیار باال 
ساخته شده اند. همانگونه که گفته شد در این روستا اکثر بناهاي مسکونی 
3 یا 4 طبقه می باشند. این توصیفات به این معناست که در درون معابر 

روستاي کنگ محصوریت فضایی بسیار باال است. )تصاویر 17 و 18 ( 

2-4- کادر کردن محیط پیرامون )آسمان و بستر کوه(:
یکی از ویژگی هاي روستاي کنگ این است که از یک فضاي داخلی )مثل 
فضاي داخل اتاق ها و یا فضاي داخل یک معبر فشرده( کیفیت فضایی منظر 
بیرونی و نحوه ترکیب احجام و فضاهاي معماري با کالبد طبیعت به نمایش 
روستایی  کنگ  روستاي  کرد:  تفسیر  اینگونه  می توان  می شود.  گذارده 
است که براي ناظر وابستگی هاي زیادي ایجاد می کند . به عبارتی داراي 
نشانه گذاري هاي خاصی در سطوح مختلف است. این نشانه گذاري ها شامل 
تغییر سطح - تغییر مناظر - تغییر فضاهاي باز به محصور و تغییر فضاي 

روشن به تاریک و بالعکس می باشد.
در روستاي کنگ پیش زمینه و پس زمینه در یک رابطه رفت و برگشت 
هستند و مرتب یکی روي دیگري قرار می گیرد. شاید یک حرکت بصري 
نرم و پیوسته بین پیش زمینه و پس زمینه. در بسیاري از نقاط که درون 
بین  در  چگونه  که  می گردد  مشاهده  می رویم  راه  کنگ  روستاي  معابر 
و محیط  رفته  کناري  به  احجام  ناگهان  معابر،  درون  فشردگی هاي خطی 
بستر طبیعی کوه خودنمایی می کنند. همانگونه که گفته شد  و  پیرامون 
یک رابطه رفت و برگشت از پیش زمینه به پس زمینه و بر عکس در معابر 
کنگ رخ می دهد. این گونه به نظر می رسد که گاهی حجمی خاص و یا 
ایوانی بیرون زده و یا یک ساباطی عظیم الجثه قسمتی از یک منظر محیط 
پیرامون را به صورت بسیار خاص و منحصر بفردي در قاب کادر کرده و 
بیش از پیش توجه ناظر را به آن جلب می کند. می توان کنگ یک نوسان 

خطی بین دو هویت طبیعت و معماري اینگونه گفت: 

کنگ یک نوسان خطی بین دو هویت طبیعت و معماري

3-4- حضور تک درخت ها در معابر: 
بر خالف  کنگ،  روستاي  بافت  زیاد  بسیار  تراکم  و  فشردگی  خاطر  به 
روستاهاي مسطح که اغلب فضاهاي آنها با فضاهاي سبز آمیخته هستند، 
انگشت  و  اندک  بسیار  بافت،  درون  درختان  و  سبز  فضاي  روستا  این  در 
شمار می باشد. اما در جاهایی هر چند اندک و محدود ناگهان پس از یک 
معبر خطی با محصوریت باال و جداره هاي مرتفع به گشایشگاهی می رسیم 

تصویر 14، 15 و 16 - تباین فضایی در معابر کنگ به سبب وجود ساباط ها و بالکن هاي پیش آمده

تصویر 17 و 18 - تباین فضایی در معابر کنگ به سبب وجود ساباط ها و بالکن هاي پیش آمده
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که حضور تک درختی کهنسال حالت فضایی ویژه اي را در آن نقطه القاء 
می کند. مکان هایی در گوشه و کنار این دهکده پیدا می شوند که از مزایایی 
برخوردارند و می توانند در بین سایر معابر و گره ها در درون بافت به عنوان 
انبوهی در  باد می وزد و گیاهان خزنده  نقطه عطف محسوب گردند.  یک 
باغات به خود می غلطند و به این سو و آن سو می روند. اما در پشت کوچه 
ساري قدیمی، در کنار پنجره اتاقی که نورکم و سکوت آنرا فرا گرفته است، 
گیاه دیگري به تنهایی به رشد خود ادامه می دهد. از اینرو تک درخت هاي 

درون بافت به عناصري خاطره انگیز در ذهن تبدیل می شوند.

5- روش هاي متداول ساخت: 

۱-5- خود بسندگی در معماري: 
از  ابنیه  در روستاي کنگ کلیه مصالح استفاده شده در ساخت و ساز 
نوع مصالح سنتی و محلی می باشند. مثاًل چوب هایی که در ساخت ابنیه 
استفاده می گردند، همه و همه از چوب هاي سپیداري است که روستاییان 
خود آنها را می کاشتند و چون شاخ و برگ این درخت کم است و تنه آن 
باریک و بلند و از طرفی مقاوم می باشد در ساخت ابنیه بسیار بکار رفته 
است . از دیگر مصالح محلی، سنگ هاي بزرگ معروف به »کاالر« می باشد 
که مردم آنها را از اطرف رودخانه به محل ساخت بنا می بردند. خاکی که 
در نماهاي کاهگلی ابنیه قدیمی استفاده شده است خاک سرخ رنگی است 
به نام »خاک سرخی« که از کوه پشت روستا معروف به »تپه جنت« آورده 
می شود و داراي چسبندگی بسیار زیاد می باشد. الیافی که بعد از نصب پرواز 
و الوارهاي روي آنها روي سقف پهن می شود بوته هاي محلی است به نام 
»چوز« یا »سو«. به این ترتیب دیده می شود در گذشته که راه هاي ارتباطی 
را  بنایی  نمی توانستند مصالح  روستا  مردم  و  است  نداشته  مناسبی وجود 
از سایر نقاط تامین کنند، چگونه از همان مصالح موجود در اطراف خود 
براي ساخت و ساز استفاده می کردند. به منظور پی کنی و یا به عبارتی 
گودبرداري براي ساخت یک بنا تا جایی زمین را حفاري می کردند تا به 
زمین سخت و یا به عبارتی به کمر کوه برسند. در پی کنی و در چیدن 
دیوارهاي طبقه همکف روش چیدن سنگ هاي محلی بدین گونه است که 
باالي پی  را در قسمت  ریزتر  پایین و سنگ هاي  را در  بزرگتر  سنگ هاي 
بزرگی  به تخته سنگ هاي  . همانگونه که گفته شد  یا دیوار می گذاشتند 
ابعاد یک متر در نیم متر دارند و داراي ارتفاعی حدوداً 5-15  که حدوداً 
اصطالح  در  می شود.  گفته  »کاالر«  محلی  اصطالح  در  هستند  سانتی متر 

محلی به پی ها، »پادیوار« گفته می شود. 

2-5-دیوار چینی طبقات توسط سنگ: 
همانگونه که گفته شد در معماري محلی دیوار چینی توسط سنگ و 
مالت گل محلی انجام می شود. در ساخت و ساز بناهاي چند طبقه، کلیه 
طبقات بجز طبقه آخر توسط سنگ، دیوار چیده می شود و تنها در طبقه 
آخر از خشت خام و اسکلت چوبی استفاده می گردد. مثاًل اگر ساختمانی 
3 طبقه است در دو طبقه اول آن، دیوارها توسط سنگ چیده می شوند و 
کاماًل بابر هستند و تنها طبقه سوم با استفاده از اسکلت چوبی سرپا می شود 
و سپس بین شمع هاي )ستون هاي( چوبی توسط خشت خام پر می گردد. 
گونه  بدین  دیوار  چیدن  روش  می شود.  سبک تر  بنا  وزن  شکل  این  به 
می باشد که به اندازه 3۰-2۰ سانتی متر سنگ ها را روي یکدیگر قرار داده 
و سپس به ضخامت حدود 5 سانتی متر از مالت گل و یا سیمان استفاده 
می کنند )در بناهایی که قدیمی تر هستند از مالک گل و در ساختمان هاي 
جدیدتر از سیمان استفاده شده است.( و دوباره به ارتفاع 3۰-2۰ سانتی متر 
سنگچینی صورت می گیرد. هر گاه ارتفاع دیوار به حدود 5/1 ـ 1 متر رسید 
براي اینکه دیوار استحکام بیشتري داشته باشد از یک ردیف چوب در دیوار 
استفاده می شود)اصطالح محلی: چوب تو دیواري( )تصاویر 19، 2۰ و 21 ( 
 در واقع می توان گفت این چوب ها نقش شناژ افقی را در طبقات بنا ایفا 
می کنند. به تعداد 4 یا 5 قطعه الوار بلند به صورت افقی و در کنار یکدیگر 
روي دیوار قرار می گیرند، تعداد الوارها در این قسمت بستگی به قطر الوار 
اندازه اي  به  الوارها  تعداد  دارد.  به ضخامت دیوار  از طرف دیگر بستگی  و 
انتخاب می گردد که ضخامت دیوار را بپوشاند. سپس براي اینکه این الوارها 
که داراي مقطع دایره اي هستند در کنار یکدیگر ثابت قرار بگیرند و نلغزند 
تعدادي چوب به صورت عمود به آنها میخ می شود. در جاهایی که نیاز به 
ایجاد بازشو از قبیل درب و پنجره می باشد این ردیف چوب ها به گونه اي 
قرار می گیرند که نقش سرطاق درب یا پنجره را نیز ایفا کنند. در دو دیوار 
عمود بر هم این چوب هاي تو دیواري به صورت عمود بر هم قرار می گیرند 

و سپس توسط میخ هاي بلندي به یکدیگر محکم می شوند. 

3-5- روش ایجاد سقف اول:
پس از اینکه دیوار طبقه همکف چیده شد و به ارتفاع مورد نظر رسید 
نوبت به ایجاد سقف طبقه همکف می شود. در این روش انتهاي دیوار چینی 
به روشی که قباًل توضیح داده شد توسط چوب تو دیواري پر می شود سپس 

تصاویر شماره  2۰،19 و 21 - استفاده از چوب )چوب تودیواري ( در مقطع دیوارها و نعل درگاه درب ها و پنجره ها براي ایجاد مقاومت در مقابل زلزله و بارهاي جانبی
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عمود بر این چوب هاي تو دیواري یک سري چوب هایی قرار می گیرند که 
آنها هم مانند چوب هاي تو دیواري داراي مقطع دایره اي هستند که اگر از 
داخل اتاق ها به سقف نگاه شود این چوب ها به فاصله 5۰-3۰ سانتی متر 
گفته  پرواز  این چوب ها  به  محلی  اصطالح  )در  می شوند  دیده  یکدیگر  از 

می شود(. )تصویر 22( 
روي چوب هاي پرواز معموالً با الوارهایی که توسط نجار محلی برش داده 
می شود پوشانیده می گردد که توسط میخ به پروازها متصل می شود. این 
چوب ها به صورت عمود بر پروازها قرار می گیرند. گاهی اوقات بخصوص در 
سقف تراس ها دیده شده است که بجاي الوار از شاخه هاي نازک درختان 
استفاده شده است و سپس روي این الوارها »چوز« یا »سو« )که نوعی خار 
و خاشاک محلی است و داراي استقامت بسیار زیادي می باشد و به گفته 
قرار  می ماند(  باقی  سالم  از گذشت سال هاي سال  محلی پس  معمارهاي 
می گیرد. دلیل قرار دادن چوز در سقف ها این است که هنگام گل ریختن 
)تصویر  نریزد.  پایین  به  پرواز  و  الوارها  کنار  شیارهاي  از  گل ها  بام،  روي 
ریختن روي سقف می شود. در  به گل  نوبت  دادن چوز  قرار  از  23( پس 
اصطالح محلی به عمل گل زدن روي تراس ها و یا سقف ها )زیموزدن( گفته 
می شود. به این طریق که خاک را که به شکل گل در آورده اند آنقدر خاک 
مال می کنند تا سفت و محکم شود )در اصطالح محلی به این گل، غوره 
گل گفته می شود( و سپس از داخل کوچه، غوره گل ها را به باال و درون 
ساختمان پرتاب می کنند. )همانگونه که گفته شد به این عمل زیموزدن 

یک بنا گویند(. 

4-5-روش ساخت طبقه آخر:
همانگونه که توضیح داده شد طبقه آخر توسط اسکلت چوبی )شمع هاي 
چوبی( و خشت خام ساخته می شود به این طریق که پس از اتمام سایر 
طبقات، نجار محلی شمع هاي طبقه آخر را بنا می کند. روش اجراي شمع ها 
به این طریق است: هنگامی که سقف طبقه دوم را زدند روي سقف طبقه 
دوم دور تا دور چوبی قطورتر به نام پانعل می گذارند. باید پانعل هایی که 
عمود بر همدیگر هستند کاماًل با یکدیگر قفل و کالف شوند. سپس در درون 
داراي  که  عمودي(  )چوبهاي  شمع ها  که  می گردد  ایجاد  اي  حفره  پانعل 
زائده اي در انتهاي خود می باشند در درون این پانعل ها قفل می گردند. از 
همین روش اتصال براي اتصال بین شمع و سرانداز نیز استفاده می شود. 

براي ایجاد استحکام بیشتر از الوارهاي چوبی که در اصطالح محلی بخاطر 
مورد استفاده آن مهار یا مهار بند نامیده می شود در زیر تراس ها استفاده 
می گردد. چوب هاي سرانداز قوي تر از بقیه چوب ها هستند و داراي مقاومت 
بیشتري می باشند. ـ فاصله بین شمع ها در طبقه باال را معموالً به گونه اي 
در نظر می گیرند که با عرض درب و پنجره ها هماهنگ باشد و سپس از 
طریق پانعل و سر انداز، شمع را داخل آن قرار می دادند و سپس کم درب 
با میخ به شمع متصل می کنند. ـ طریقۀ چیدن خشت ها در  و پنجره را 
طبقه آخر به صورت مورب و یا به صورت صاف در روي یکدیگر می باشد که 
این بستگی به نظر معمار دارد. ـ پس از ساخت و اتمام بنا روي آن توسط 
کاهگل پوشانیده می گردد. همانگونه که گفته شد کاهگلی که در نماهاي 
به  از خاک محلی قرمز رنگی تشکیل شده است.  استفاده می شود  روستا 
به قرمز دارند که نشان دهنده  تر رنگی مایل  بناهاي قدیمی  همین دلیل 

قدمت این بناها دارد.    
نوع تفکیک فضاها و تقسیم آنها، نوع قرارگیري توده ها، مصالح بکار رفته 
در ساخت و ساز، حرکت از کل به جزء و از جزء به کل، سیالیت فضایی 
درون منظر کلی روستا و غیره و غیره همگی نیاز به کار کارشناسی و نقد 
نقادانه دقیقی دارد تا بتواند حق مطلب را در توصیف فضاهاي این شاهکار 
معماري ادا کند. بطوریکه گاهی احساس می شود در نقد فضاهاي این گران 
ژست عظیم معماري توسط نقشه، اسکیس، عکس و کالم حق مطلب به 
طور کامل ادا نمی شود. شاید پس از مطالعه این مقاله اینگونه تصور شود که 
نگارنده دنیایی و به عبارتی فضاها و مناظري از کنگ را براي ارائه مثال هایی 
دست چین کرده است تا مقاله اي ماالمال از تصاویر ارزشمندي ارائه دهد 
که احیاناً بیشتر مورد توجه مخاطبین قرار گیرد. اما هدف این بوده که هنر 
خلق فضا را در روستایی فراموش شده به تصویر کشد. در شهرهاي امروزي 
چیزي که مفقود گردیده است قدرت و خالقیت در تعریف فضاست . اکنون 
یکدیگر  کنار  در  محیط  اجزاي  چیدن  هنر  از  که  است  رسیده  آن  زمان 
براي گروه هاي  را  نتایج آن  و  اعالم  را  و اصول آن  ترسیم  تعریف روشنی 

وسیعی از کارشناسان بیان کنیم.
کار را باید از تحلیل و شناخت کالبدهاي ارزشمند آغاز کرد شناخت و 
الگویابی عناصر ارزشمندي که شاید اگر چه توسط مردم بومی خلق گردیده 
کارشناسان  از  اي  دیدگاه عده  از  امروزند. شاید  نسل  آموزگار  بهترین  اما 

تصویر شماره 22 پرواز نام چوبهایی که به فاصله حدود 5۰ سانتیمتر از یکدیگر و عمود بر 
چوبهاي تودیواري قرار میگیرد

تصویر شماره 23 استفاده از چوز در روي پروازها و در  طبقات فوقانی بنا براي کاهش وزن
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توجه  و  رسیدگی  نیازمند  کنگ  همانند  کالبدهایی  و شهرسازي  معماري 
هستند  معماران  و  کارشناسان  این  دیگر  طرف  از  اما  باشند  کارشناسان 
که محتاج آموختن و تفسیر فضاهاي کنگ می باشند. مسلماً وجود عناصر 
باارزشی همانند کنگ و آسیب ها و تخریب هایی که هر روزه و با هر ساخت 
و ساز جدید بر پیکره این گران ژست وارد می آید چیزي نیست که مورد 
بررسی  به  خود  دوم  قسمت  در  مقاله  این  اینرو  از  گیرد.  قرار  بی توجهی 
کنگ  بافت  در  آن  از  پیشگیري  راهکارهاي  ارائه  و  موجود  آسیب هاي 

می پردازد.

قسمت دوم:

آسیب شناسی:
فضایی  و  کالبدي  ارزش هاي  شناخت  و  بررسی  به  پیشین  قسمت  در 
روستاي کنگ پرداخته شد. نحوه سازگاري و جدال با طبیعت در معماري 
بومی کنگ در مواردي چون انطباق با شیب تند بستر کوه ، جهت گیري 
تابستان،  و  زمستان  در  نور  بهترین  اخذ  براي  جنوب  سمت  به  رو  ابنیه 
استفاده از فرم هاي مکعبی براي مقابله با اقلیم سرد کوهستانی منطقه و 
به منظور حداقل اتالف انرژي، استفاده از بام واحد پایین دست به عنوان 
حیاط و صحن واحدهاي باالدست به منظور افزایش سطح خانه، مساحت 
کم واحدهاي مسکونی و در نتیجه تراکم بسیار باالي بافت و غیره و غیره 
، همه نمونه هایی از سازگار شدن در مواردي و جدال کردن در دیگر موارد 
با طبیعت می باشد. همچنین در قسمت قبل نحوه ساخت و ساز با استفاده 
قرار  تاکید  از مصالح محلی و تکنولوژي بومی معماران قدیم روستا مورد 
خاک  محلی،  چوب هاي  کوه،  سنگ هاي  از  کنگیان  چگونه  اینکه  گرفت. 
تپه هاي اطراف و گیاهان بومی منطقه در جاهاي مختلف بنا از قبیل پی 
و دیوارهاي طبقات پایین، ستون ها، دستک ها و درب و پنجره ها و نماي 
روستا  این  چگونه  کردیم  اشاره  همچنین  می جستند.  بهره  خود  بناهاي 
همچون یک موزه، کالبدهایی را در تفسیر فضا به نمایش می گذارند. ارزش 
تک بناها در کنگ در این است که چگونه یک تک بنا در انطباق با شیب 
زیاد بستر خود شکل گرفته است و از این شیب در طبقات مختلف استفاده 
کرده است و بر اساس دسترسی و شرایط هر طبقه از نظر نورگیري، رطوبت 
و کیفیت فضایی، هر طبقه را به عملکردي خاص اختصاص داده است. مثاًل 

طبقه پایین را به سبب دسترسی بهتر و آسانتر و از طرفی رطوبت بیشتر و 
نور کمتر به محلی براي نگهداري دام و علوفه و طبقه اول را به محلی براي 
مطبخ و زندگی روزمره ساکنین، بویژه در فصل زمستان و طبقه فوقانی را 
بیشتر به عملکردهایی از قبیل مهمانخانه و به سبب بهره مندي از وزش 

بادهاي تابستانی به فضاهاي تابستان نشین اختصاص می دهند. 
در مقاطع شماتیکی که از چند بناي قدیمی و در عین حال اصیل این 
با بستر طبیعی  بنا  روستا ترسیم گردیده است، نحوه همخوان شدن یک 
این مقاطع شماتیک دیده می شود  نمایش گذارده شده است. در  به  کوه 
که به شکل هاي گوناگون بناهاي فوقانی از بام واحد پایین دست خود به 
عنوان صحن حیاط استفاده می کنند و چگونه بام واحدهاي پایینی، عرصه 

و فضایی براي عملکردهاي واحد باالیی می شود . )تصویر 24(
حتی اگر بین واحد تحتانی و فوقانی ، فاصله اي به عنوان کوچه و معبر 
معبر،  روي  ساباطی  ایجاد  طریق  از  باالدست  واحد   ، باشد  داشته  وجود 

دسترسی به بام واحد تحتانی را فراهم می کند . 
با توجه به اینکه شناختی اجمالی نسبت به ارزش هاي توده و فضا در 
کنگ در بخش قبل ایجاد گردید، در این قسمت سعی بر آن است به بررسی 
و اشاره اجمالی آسیب هاي وارده به این سکونتگاه غنی و ارزشمند که نمونه 
منحصر بفردي در فضاسازي می باشد، بپردازیم. یکی از اصلی ترین دالیل 
تنظیم این مقاله ایجاد آگاهی هر چند کم و ناچیز می باشد، به منظور اینکه 
در مرحله اول حفظ و الگوبرداري و پس از آن پرهیز از ساخت و سازهاي 
واضح  پر  گیرد.  صورت  کنگ  منطقه  بومی  معماري  ارزش هاي  با  متغایر 
است که روستاي کنگ همانند همه سکونتگاه ها به تدریج دچار فرسودگی 
می شود. جدول ذیل درصد فرسودگی بافت روستاي کنگ را با ارائه آمار 
بناهاي نیازمند به مرمت نمایش می دهد. مشاهده می گردد که هم اکنون 
می باشند.  بهسازي  و  مرمت  نیازمند  کنگ  بناهاي  از  درصد   8۰ از  بیش 

)جدول شماره 1(
 در کنار این آمار بسیار باالي فرسودگی در کالبد کنگ، عده زیادي از 
کنگیان با تخریب بناهاي قدیمی خود شروع به ساخت و ساز بناهاي جدید 
کرده اند. ساخت و سازي که هم اکنون بزرگترین و مخرب ترین آسیب کنگ 
به شمار می آید. کنگ همانند تمامی سکونتگاه ها و کالبدها، به تدریج و به 
مرور زمان دستخوش آسیب هایی گردیده است که شاید عمده و اصلی ترین 

تصویر شماره 24- مقاطع شماتیک که دیده می شود که به شکل هاي گوناگون بناهاي فوقانی از بام واحد پایین دست خود به عنوان صحن حیاط استفاده می کنند



7۰
زمستان ۱۳۹۷ / شماره ۱

علـمی کمـیته 
                   معـماری بومــی ایکـومـوس ایـران

علت آن ناآگاهی سازندگان بناهاي جدید از ارزش هاي معماري بومی آن 
منطقه باشد. بناهاي جدید بدون توجه به الگوهاي ارزشمند معماري بومی، 
و  درب  با  مرتفع،  و  درشت دانه  احجامی  با  فوالد،  و  بتن  از  پیکره هایی  با 
پنجره هاي بی تناسب و آهنی، با نماسازي سنگ و آجر و حتی آلومینیوم، 
بی هویت،  و  بی تناسب  کاماًل  رنگی،  آردوازهاي  و  رفلکس  شیشه هاي  با 
تاراج  را  عظیم  ژست  گران  و  پیکره  این  وحدت  و  ریزدانگی  یکپارچگی، 
کرده اند. این بناها در هیچ زمینه اي تناسب و همخوانی با احجام ریزدانه 

و کالبد یکپارچه و فضاي ارزشمند این روستا ندارند. )تصاویر 25 و 26 (
و  متریال  در  بی تناسبند.  و  دانه  درشت  حجم،  و  کالبد  در  بناها  این   
مصالح، الگوي خودبسندگی معماري بومی را زیر پا گذارده اند و به اصطالح 
با  ناهمسان  سازهاي  و  ساخت  این  تعداد  متاسفانه   !  ...... اند  شده  مدرن 

الگوي بافت با ارزش در کنگ روز به روز در حال گسترش می باشد.
بدترین آسیبی که این بناها ایجاد کرده اند، عالوه بر تخریب هماهنگی 
دیده  پایین  تصویر  در  است.  بوده  کنگ  فضایی  غناي  تخریب  حجمی، 
و  افتادگی  مقابل  در  بناها  این  بی تناسب  و  درشت  می شود چگونه حجم 
فروتنی بناي قدیمی سر بلند کرده و حتی نور و منظر بناي پشت سر خود 
را نیز ضایع کرده است. چگونه این همه فروتنی، گذشت، حریم، تناسب، 
یکرنگی و وحدت در معماري کنگ به جدایی، تضاد، خودخواهی، اشرافیت 

و خودنمایی تبدیل گشته است .... !؟  )تصویر 27(
چگونه می توان پایه ها و ستون هاي سترد و درشت هیکل این بنا را با 

کلبه هاي کوچک و کاهگلی اطراف آن مقایسه کرد .....!؟
از  خالی  و  فرسودگی  همچون  کنگ،  زیاد  مشکالت  علی رغم  امروزه 
سکنه شدن، بناهاي جدید با از بین بردن ریتم، یکنواختی و وحدت بافت، 
بزرگترین و مخرب ترین آسیب کنگ به شمار می آید. در برخوردهاي بسیار 
زیادي که نگارنده در سال هاي گذشته با مردم این روستا داشته است )از 
سال 1378 تاکنون(، پاسخ ساکنینی که دست به این ساخت و سازهاي 
خارج از اصول زده اند این بوده است که: آنها می خواهند در خانه هایی امن، 
با تکنولوژي مدرن زندگی کنند. خانه هایی که به سبب استفاده  شیک و 
از آهن و بتن کاماًل امن و مستحکم هستند. شاید امروزه زندگی در چنین 
خانه هایی حق هرکس باشد. اما آیا نمی توان از همین روش ساخت و ساز 
ولی در قالب حجم ریزدانه و پلکانی و متناسب با سایر احجام بافت استفاده 
کرد ؟؟!! آیا نمی توان در کنار استفاده از تکنولوژي در کنگ، الگوي حجمی 
بناي قدیمی که در همان نقطه وجود داشته است را حفظ کرد ؟؟!! آیا بهتر 
نیست قبل از تخریب هر بناي مسکونی که به علت فرسودگی بسیار زیاد 
امکان مرمت آن وجود ندارد، مستندسازي بنا و حجم قدیمی توسط یک 
ارگان متولی صورت پذیرد و بناي جدید منطبق بر همان الگوي حجمی 

طراحی و ساخته شود. 
پس مهمترین مسئله، حفظ الگوي حجمی بناهاي سنتی می باشد. چرا 
روستا  احجام  بودن  پلکانی  و  ریزدانگی  به  بی تناسب  بنایی  اگر حجم  که 
شکل گیرد، آنگاه در مرحله نماسازي، نمی توان انطباق و همخوانی بین آن 
و سایر احجام روستا ایجاد کرد. همانگونه که در یکی از بناهاي مسکونی 
بزرگ و سترد شکل  آنکه حجم  از  نوساز در ورودي روستاي کنگ، پس 
گرفته بود، نماسازي با کاهگل، تعویض درب و پنجره هاي فلزي و جایگزین 

کردن آن با درب و پنجره هاي چوبی و حتی استفاده از دستک هاي چوبی 
روستا  اصیل  بناهاي  و  احجام  سایر  با  را  آن  نتوانست  مجازي  صورت  به 

همسان کند. )تصاویر 28 و 29( 
تصویر 3۰ و 31 یکی از بناهاي بسیار فرسوده ورودي روستاي کنگ را 
به نمایش گذارده است. تصویر سمت راست وضعیت موجود بنا می باشد. 
تصویر سمت چپ، سه بعدي فرضی از همان بنا پس از بازسازي بر اساس 
الگوي حجمی بناي قدیمی را ارائه می دهد. با رعایت این الگوهاي حجمی 
در ساخت و سازهاي جدید، فضاسازی هاي غنی روستاي کنگ همچنان 
تامین دسترسی، نورگیري،  از قبیل  حفظ می گردد. همچنین سایر موارد 
در  غیره  و  غیره  و  همسایگی  واحدهاي  مراتب،  سلسله  و  بافت  ریزدانگی 

روستا حفظ خواهد شد. )تصاویر 3۰ و 31( 
قالب  نوسازي می بایست در  بنا در صورت  این  این معنی که حجم  به 
که  است  این صورت  در  تنها  شود.  طراحی  آن  قدیمی  به شکل حجم  و 
می توان به حفظ الگوي حجمی ارزشمند روستاي کنگ و در نتیجه آن به 
حفظ الگوهاي فضایی امیدوار بود. در صورتیکه بناي مورد نظر منطبق بر 
حجم قبلی شکل بگیرد، علی رغم حفظ الگوي حجمی و حفظ ویژگی هاي 
تراس ها و دستک ها، نور و منظر احجام پشت سر خود را بر هم نمی زند. 
حفظ  کاماًل  نیز  روستا  همسایگی  تقسیمات  و  فضایی  الگوهاي  همچنین 
ذکر  شایان  بود.  بافت خواهد  سایر  با  تناسب  و  انطباق  در  بنا  و  می گردد 
است به سبب ارزشمندي الگوهاي مسکونی روستاي کنگ، اولویت اصلی و 
موکد حفظ دانه بندی هاي روستا با مرمت و استحکام بخشی بناهاي قدیمی 
می باشد و پیشنهاد فوق تنها در مواردي که قباًل زمین بایر بوده و یا بناي 
قدیمی در مرحله اي از فرسودگی باشد که امکان مرمت آن فراهم نگردد. 
در ادامه خالصه اي از ضوابطی که شاید بتواند به صورت یک راه حل و 
ُمسکن موقت در مورد بافت کنگ عمل کند ارائه می گردد. مسلماً تمامی 
این راه حل ها و بایدها و نبایدها باید به مرور زمان مورد بازنگري و تحلیل 
بافتی  ارزش هاي چنین  براي حفظ  نهایی  راه حل  به  بتواند  تا  گیرند  قرار 

تبدیل گردد. اینک به ارائه خالصه اي از این راه حل ها می پردازیم :
در تمام مواردي که موضوع مرمت پیش می آید، بنابر هر دیدگاهی که 

بنگریم، دو گونه مقوله و دو سر فصل متمایز مطرح می گردد : 
الف : موجودیت کالبدي موضوع 

ب : موجودیت معنوي موضوع 
ضوابطی که در این بخش مطرح می گردد در حوزه موجودیت کالبدي 
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اثر به سه دسته تقسیم می گردد :
1- ضوابط مرمت و بهسازي 

2- ضوابط حفاظت بافت باارزش 
3- ضوابط ساخت و سازهاي جدید 

منابع و ماخذ:
- کالن، گوردون (1961)، منظر شهري،( دکتر منوچهر طبیبیان)، چاپ دوم، انتشارات 

تصاویر شماره 25 و 26  بناهای نوساز و بی تناسب در کنگ

بناي  راست:  سمت   -  27 شماره  تصویر 
الگوي  داراي  و  درشت دانه  ـ  جدید 
ناهمسان با بافت، مصالح بیگانه با معماري 
کنگ  در  بناها  این  ساخت  منطقه-  بومی 

بسیار گران
مت و غیر اقتصادي )به سبب هزینه هاي 

حمل مصالح از خارج کنگ (
سمت چپ: بناي قدیم ـ ر یزدانه، پلکانی، 
داراي معماري بومی همسان با شیب کوه، 
با استفاده از مصالح بومی موجود در منطقه 
از اصل  استفاده  به سبب  اقتصادي  کنگ، 

خودبسندگی در معماري

تصاویر شماره 28 و 29 -حجم درشت دانه اي بدون توجه به الگوي معماري بومی منطقه، 
)تصویر راست: قبل از نماسازي، تصویر چپ: بعد از نماسازي(

تصویر شماره 3۰- بناي مسکونی در وضعیت فعلی ) بناي 
موجود مخروبه و نیازمند بازسازي کامل میباشد(

تصویر شماره 31- بناي مسکونی در وضعیت پس 
از بازسازي کامل 

دانشگاه تهران - طرح بهسازي بافت باارزش روستاي کنگ، مشاور فجر توسعه
- گونه شناسی مسکن روستایی، دفتر پنجم - خراسانی قصاب، اکرم(1394). طرح دهکده 

تفریحی توریستی کنگ، کارشناسی ارشد، معماري، دانشگاه آزاد مشهد

توجه: ضوابط پیشنهادی در این مقاله دیدگاه وپیشنهاد نویسنده محترم است 
که از سابقه علمی و تجربی در این بوم برخوردارند و لزوما دیدگاه کمیته محسوب 

نمی شود.

تصویری از روستای کنگ در یم روز زمستانی
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علـمی کمـیته 
                   معـماری بومــی ایکـومـوس ایـران

نیکــــو خالقـــــی 
فضاهاي  طراحي  دکتراي  دانشجوي 
کارلسروهه،  دانشگاه  شهري-  باز 

مرمتکار  و  معمار 

ترجــمه

این مقاله از زبان انگلیسی به فارسی توسط نیکو خالقی با کسب اجازه از نویسنده اصلی، از 
منبع زیر ترجمه شده است:

 Özdeniz, M.B., Bekleyen, A., Gönül, I.A., Gönül, H., Sarigül, H., Ilter, T.,

 Vernacular Domed Houses of Harran,  ;)1998(  .Dalkilic, N. & Yildirim, M

 Elsevier Science @ :1998 ,485-477 .pp ,4 .No ,22 .Turkey. HABITAT INTL..Vol

 :98/3975-0197 Ltd. Printed in Great Britain

چکیده
در این مقاله، معماری خانه های خشتی با معماری کله قندی و یا به اصطالح النه زنبوری هارن 
ترکیه از نظر منشاء تاریخی مورد مطالعه قرار گرفت. فاکتورهایی نظیر آب و هوا، ساختارهای 
اجتماعی و شهری، سازمان فضایی، نحوه ساخت و ساز و مصالحی که در فرم نهایی ساختمان ها 
موثر هستند، از جمله موارد موردبررسی می باشند. براساس این مطالعه، این خانه ها را می توان 
مانند چادر، به سرعت با استفاده از خشت های سبک و خشک شده در آفتاب بنا نمود. معماری 
بومی هارن نمونه ای از مفهوم خانه های انعطاف پذیر، طراحی متناسب با اقلیم و مصالح قابل 
بازیافت در ساخت و ساز می باشد. در این مقاله امکان استفاده از این تکنیک ساخت و ساز در 

زمان حال مورد بحث قرار گرفته است.
کلیدواژگان: معماري بومي؛ مسکن؛ ساخت و ساز انعطاف پذیر؛ طراحی متناسب با اقلیم؛ 

زیست پایدار.

مقدمه
هارن دشت و شهری در جنوب شرقی ترکیه، بین رودخانه های فرات و تیرس است. این 
محدوده با معماری زیبای خود جلب توجه می کند. این فرم ساختمان در سایر نقاط ترکیه مورد 
استفاده قرار نمی گیرد، در حالیکه خشت های خام مصالح اصلی این ساختمان هستند. در حال 
حاضر، ساختمان هایی با فرم معماری مشابه تنها در جنوب ایتالیا و در مناطق فضان و کوفه در 

)German, 1974; Gökçe, 1979; Awtona, 1990( .لیبی، دیده می شود
در حال حاضر هیچگونه اطالعاتی در ارتباط با چگونگی شکل گیری و تکامل این فرم معماری 
ساختمان موجود نیست. به عنوان معمار، نویسندگان این مقاله قصد دارند تا عواملی که در 
تکامل این معماری موثر بوده اند را شناسایی و معرفی نمایند. در این راستا، پیشینه تاریخی 
معماری بومی هارن، رابطه آن با فرم معماری مشابه دیگر ساختمان ها در نقاط دیگر جهان، 
نوع معماری در زمان  این  از  استفاده  امکان  و  سازمان فضایی و شهری ساختمان های هارن 
حال مورد بحث قرار گرفته است. عملکرد حرارتی خانه ها و سرمایش طبیعی فضای داخلی 
در  است.  شده  تایید  آن  محلی  ساکنان  توسط  زمستان  در  آنها  گرمایش  و  تابستان  در  آنها 
راستای انجام مطالعات این پژوهش، دیگر ویژگی این ساختمان ها که ساخت سریع آنهاست نیز 
مشخص گردید. مطالعات قبلی معماری خانه های هارن محدود به تعدادی عکس و طراحی هایی 
از فضاهای مختلف این خانه ها می باشد. بنابراین، این مطالعه با هدف افزودن مطالعات معماری 
به اسناد موجود دیگر محققین و نیز جلب توجه جهانی به حفاظت از معماری منحصر بفرد هارن 

انجام شده است.

مطالعات

در ابتدا الزم است برای درک ریشه معماری خانه های مخروطی شکل هارن، نگاه کوتاهی 
به تاریخچه این شهر داشته باشیم. اسناد موجود شناخته شده در این راستا نشان می دهد که 
تاریخ این شهر به 25۰۰ سال قبل از میالد می رسد. از آنجا که مکان آن در مسیرهای تجاری 
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و نزدیک به منطقه میان رودان )بین النهرین( بوده، تمدن های بسیاری در 
طول تاریخ هارن شکل گرفته است. این محدوده افت و خیزهای بسیاری را 
تجربه کرده است؛ به عنوان مثال، این شهر یکی از پایتخت های امپراتوری 
آشوری و محل سلطنت آخرین خلیفه اموی، مروان دوم )75۰-744 بعد از 
میالد( بوده است. دانشگاه هارن که از سال ها پیش شناخته شده است، دوران 
طالیی خود را در قرن هشتم پس از میالد در زمان حکومت عباسیان گذرانده 
است. دانشمندان بسیاری از این دانشگاه فارغ التحصیل شده اند. ترجمه اسناد 
یونان و آشوری به عربی انجام شده است. مطالعات این دانشگاه در زمینه های 
فلسفه، ریاضیات، علوم پزشکی و نجوم بوده است. این شهر بعدها در سال 
126۰ میالدی توسط تیمور، پادشاه مغول غارت شد و اگرچه پادشاه عثمانی، 
یووز سلیم دانشگاه آن را مرمت و دوباره بنا نمود، اما هرگز اهمیت پیشین 

)Nahya, 1983( .خود را باز نیافت

وجه تسمیه
نام هارن در اسناد آشوری و هیتی باستان ذکر شده است. این نام به معنی 
محل تقاطع راه ها و مسیرهای سفر می باشد. برای هزاران سال، این نام با 

)Özfirat, 1994( .تغییرات جزئی بر روی این منطقه باقی مانده است

آب و هوا
هارن دارای آب و هوای گرم می باشد. ارتفاع آن باالی سطح دریا 345 متر 
است. طیف وسیعی از دمای روزانه و ساالنه در این منطقه وجود دارد. میزان 
بارش ساالنه به ندرت بیش از 4۰ سانتی متر است. میانگین حداکثر دما در ماه 
های جوالی و آگوست در حدود 39 درجه سانتیگراد است و میانگین دمای 

حداقل در ماه ژانویه 2 درجه سانتیگراد است.

ساختار اجتماعی
در بخش بزرگی از تاریخ، این شهر مرکز فرهنگی و مذهبی جوامع اطراف 
بوده است. در 5۰۰ سال گذشته، این محدوده به عنوان محل اقامت موقت 
جوامع عشایری مورد استفاده قرار گرفت. )Doganay, 1994( امروز تقریبا 
تمام جمعیت دشت هارن به زبان ترکی صحبت می کنند. عالوه بر این، 19 
مادری خود  زبان  عنوان  به  را  کردی  زبان  درصد  و 1۰  عربی  زبان  درصد 

می دانند.
زندگی قبیله ای و ساختار خانواده پدرساالرانه گذشته در طول 5۰ سال 
گذشته با گذار به کشاورزی آبیاری تغییر کرده است. در حال حاضر، عشایر 
فصلی و محل سکونت در حال تبدیل شدن به محل اسکان دائم است. این 

تغییرات در ساختار اجتماعی در معماری محدوده تاثیراتی نیز داشته است.

ریشه معماری بومی
شهر هارن با خانه های مخروطی و کندویی شکل خود در یک تپه و در 
انحصار دیوارهای شهر باستانی قرار دارد. تاریخ این محدوده در معرض خطر 
وزارت  توسط  محدوده  تاریخی  ارزش  اعالم  باوجود  چراکه  است؛  نابودی 
نامناسب در منطقه بسیار دیده  فرهنگ، حفاری های غیر مجاز و حفاظت 

می شود. 
بین النهرین  تمدن  در  را  هارن  ساختمان های  معماری  ریشه  است  الزم 
جستجو نمود. در برخی از سنگ نوشته های آشوریان که در سالهای 25۰۰ 
به  شبیه  فرم هایی  بوده اند،  ساکن  محدوده  این  در  میالد  از  قبل   6۰۰ تا 
معماری کنونی خانه های هارن دیده می شود. )Nahya, 1983( کاوش های 
بین النهرین نشان می دهد که ساختمان گنبدی با یک ورودی یا اتاق جلویی 
مربع شکل، در اوایل قرن هفتم پیش از میالد استفاده می شده است. این 
 )Muüller and Vogel, 1974( .گنبدها دارای قطر بین 5 تا 1۰ متر بودند

)شکل 1(
به دلیل آب و هوای خشک، چوب در منطقه بسیار کم است. بنابراین، 
ساکنان خانه های خود را با مصالحی که در محیط به آسانی قابل تهیه هستند 
مانند خشت، آجر و سنگ بنا می کنند. ویژگی های دیگر خانه های هارن روند 
سریع ساخت آنهاست. سبک زندگی عشایری و شرایط آب و هوایی مردم را 
مجبور به اتخاذ یک فرم ساختمان کرد که به آسانی مانند یک چادر ساخته 

شده و در عین حال در برابر گرما و سرما مقاومت مناسبی دارد.
یکی از بنایان محلی در مصاحبه ای، برخی از مشاهدات ما را تائید نمود. او 
اینگونه بیان کرد که آنان فرم این گنبدهای مخروطی را از گنبد ساختمان های 
تاریخی که در طول حفاری ها یافته اند، الهام گرفته اند. وی افزود که ساخت 
خانه های حاضر مربوط به سال 1939 میالدیست که او پسربچه بیش نبوده 
است. او بیان کرد که برای ساخت هر گنبد تنها نیاز به 13۰۰ آجر بوده است 
که آنها را از خرابه های باستانی تهیه می کرده اند و هرگز هیچگونه آجری در 
هارن تولید نشده است. او افزود که می تواند در طول یکروز دو گنبد را بنا کند. 
ایتالیا  جنوب  در  را  مشابه  ساختمان های  فرم های  که   ،)1974( جرمن 
مطالعه کرده است، می نویسد که این گنبدها در قرون پانزدهم و شانزدهم 
میالدی تکامل یافته اند. او اشاره می کند که در آن زمان مالیات بر اساس 
خانه ها پرداخت می شد. بنابراین، مردم فرم ساختمانی را انتخاب کردند که 
به سادگی قابل برچینی بود تا پیش از زمان رسیدن ماموران مالیات آن را 
برچینند و از پرداخت مالیات معاف گردند. آنها پس از بازدید مامور مالیات، 
مجدد خانه های خود را سریعا برپا می کردند. ما می توانیم بگوییم که فرم 
خانه های هارن بومی سازی شده از فرم اصلی گنبدهای باستانی می باشد؛ 

 Muüller(  شکل 1. ساختمان هایی با فرم مخروطی شکل متعلق به قرن هفتم پیش از میالد
)and Vogel, 1974
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چراکه این خانه ها با مصالح بومی در دسترسی و به سرعت توسط مردم عشایر 
قابل ساخت بوده است. )شکل 2(.

است،  رسی  خاک  آجر  و  گل  ساختمان خشت،  اصلی  مواد  که  آنجا  از 
فعلی  ساختمان های  که  گفت  می توان  هستند.  محدود  ساختمان ها  عمر 
هارن  مخروطی  خانه های  آنکه  امکان  ندارند.  سن  سال  از 15۰-7۰  بیش 
بارها خراب شده، فراموش شده و مجدداً در طی دوران تاریخ بازسازی شوند، 
بسیار است. در گذر زمان نیز تغییرات بسیاری در فرم آنها رخ داده است. 
جهانگرد قرن دوازدهم میالدی، ابنی کوبیر Ibni Cubeyr، به ساختمان های 
)kürkcüglu, 1995( همچنین جهانگرد  است.  اشاره کرده  هارن  گنبدی 
قرن هفدهم میالدی ایولیا کلبی Evliya Celebi می نویسد که هارن شهری 
 )Zillioglu, 1966( .رها شده است که خانه های آن از خشت ساخته شده اند
او همچنین می نویسد که قبر محقق سید یحیی در سمت شمال غربی شهر 
درباره گنبد خانه های شهری  او  است، گرچه  پوشیده شده  بزرگ  با گنبد 
توضیحی نمی دهد. این احتمال وجود دارد که در آن زمان خانه های مخروطی 

شکل وجود نداشته است.
عکس قرن نوزدهم هارن نشان می دهد که گنبدهای مخروطی بر روی 
زمین مانند چادر نصب شده اند، در حالیکه در قرن بیستم همه گنبدهای 
مخروطی روی پایه های مکعبی شکل ساخته شده اند )شکل 3(. بعد از نیمه 
دوم قرن بیستم، اتاق های مستطیل شکل با زمین سنگفرش شده به خانه ها 
اضافه گردید. زمین های سنگفرش شده یا صاف بوده و یا دارای شیب به چهار 

جهت بوده است.

ساختار شهری و سازمان فضایی 
ساختاری  آن،  ساختمان های  فرم  مانند  هارن  شهر  خیابان های  شبکه 
ارگانیک دارد. افراد متعلق به هر قبیله مایل هستند تا در کنار یکدیگر زندگی 
یکدیگر  به  نزدیک  بسیار  فاصله  در  هارن  دلیل، خانه های  به همین  کنند. 
را  آنها  ارگانیک  فرم  امر  همین  که  می شوند  ساخته  هم  به  یا چسبیده  و 
ایجاد می کند. افراد در حال گذار از زندگی عشایری به زندگی یکجانشینی، 
زندگیشان وابسته به فعالیت های کشاورزی و دامپروری می باشد و باید نزدیک 
به مرکز فعالیت های تولیدی خود ساکن باشند. بنابراین، در فضای خانه های 
آنان، فضاها نه تنها برای انسان ها، بلکه برای حیوانات و محصوالت نیز در نظر 
گرفته شده است. در حال حاضر، خانه هایی با گنبد های مخروطی که اتاق های 

مربع شکل را پوشش می دهند، اکثریت دارند. هر اتاق که با یک گنبد تک 
نشیمن،  اتاق  عنوان  به  و  است  ساختمانی  واحد  یک  است  شده  پوشیده 
داخلی  درهای  با  اتاق ها  این  می شود.  استفاده  انبار  یا  فروشگاه  آشپزخانه، 
یا آرک ها به یکدیگر متصل می شوند. بعضی از اتاق ها نیز با دربی کوچک به 
حیاط باز می شوند. محل حمام در داخل اتاقی است که به عنوان آشپزخانه 
در نظر گرفته شده است. در زمستان، آشپزخانه نیز به عنوان یک اتاق نشیمن 
مورد استفاده قرار می گیرد و در گویش محلی تندیرلیک „tandirlik“ گفته 
می شوند. توالت ها در داخل ساختمان قرار نمی گیرند زیرا آب کم است. آنها 
در گوشه ای از حیاط به دور از اتاق قرار دارند. در برخی از حیاط ها، چاهی نیز 

نزدیک به مرکز وجود دارد. 
میزان درآمد صاحبان ساختمان، جمعیت خانواده و نیازهای آنها تعداد 
می شود،  بزرگتر  و  کرده  رشد  خانواده  میزان  هر  می کند.  تعیین  را  اتاق ها 
هارن  محلی  خانه های  بنابراین،  می شود.  اضافه  خانه  به  بیشتری  اتاق های 
یا خانه های بسط پذیر هستند.  انعطاف و  قابل  از مفهوم خانه های  نمونه ای 
در سازمان فضایی خانه های هارن، اتاق ها در یک طرف حیاط، در یک، دو و 
یا سه ردیف قرار می گیرند. ردیف ها بر محورهای شرقی قرار دارند، بنابراین 
تابش خورشید از غرب توسط سایه گنبدها مهار شده و فضای خنک تامین 
می گردند. هر چند ساختمان هایی در شهر وجود دارند که شامل این ویژگی 

نمی شوند. )شکل 4 و 5(

کنترل محیط فیزیکی
حفره های تهویه در هر طرف گنبدهای مخروطی وجود دارد. حفره دیگری 
تهویه  و هم حفره  دودکش  عنوان  به  هم  که  دارد  وجود  آنها  مجاورت  در 
مناسب است. در جهت باز شدن این حفره های جانبی، هیچ جهت خاصی 
وجود ندارد. حفره ها به چهار، سه یا دو جهت باز می شوند. با این حال، حفره ها 
همیشه در جهت مقابل یکدیگر باز می شوند تا امکان تهویه متقاطع ایجاد 
شود. در دیوارهای جانبی پایه های مکعبی، پنجره ها قرار دارند، که هم به 
حیاط و هم به خیابان باز می شوند. اندازه پنجره ها به اندازه 30x40 سانتی متر 
است. حفره ها و پنجره ها در زمستان بسته شده و در تابستان برای تهویه 

طبیعی باز می شوند.
در تابستان، هوای داغ از درون ساختمان باال می رود و از حفره باال تخلیه 
می شود. آزمایش دود انجام شده در یک روز تابستان نشان داد که هوای وارد 

شکل2 - ساختمان هایی با فرم مخروطی شکل متعلق به قرن پانزدهم و شانزدهم میالدی 
در جنوب ایتالیا

شکل3 - عکسی از شهر هارن در قرن نوزدهم میالدی
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شکل 5. پالن خانه کوما آلما در نزدیکی قلعه هارن
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شده از درها، پنجره ها و حفره ها به صورت چرخشی باال می رود. میزان جریان 
هوا حدود 2,5 تا 5 متر بر ثانیه در فضاهای مختلف خانه بود. بنابراین تهویه 
دائمی طبیعی در کل خانه وجود دارد. همین امر موجب پیدایش فضاهای 
خنک در روزهای گرم تابستانی در خانه ها می شود. در زمان مطالعه این امکان 
وجود نداشت که تحلیل سیستماتیک حرارتی از ساختمان ها انجام گیرد. با 
این حال اندازه گیری اولیه دمای هوای خارج در سایه و دمای هوای داخل 
در یک روز گرم در ماه ژوئن در ساعت 2 بعداز ظهر نشان داد که اختالف 
درجه حرارت 8 درجه سانتیگراد )به ترتیب 28 و 2۰ درجه سانتیگراد( است. 
ساختمان ها سطح خارجی کمتری نسبت به حجم کلی خود دارند که این امر 
به دلیل فرم گنبدی شکل به نسبت فرم مکعبی اصلی می باشد. بنابراین، با 
حفره ها و پنجره های بسته، ساختمان در زمستان گرمای کمتری را از دست 
می دهد. عالوه بر این، دیوارهای خشتی با ضخامت 6۰ تا 7۰ سانتیمتر، عایق 

حرارتی خوبی می باشند. 

نحوه ساخت و ساز و مصالح
گنبدهای مخروطی با کشیدن آجر تخت به سمت داخل در هر ردیف 
ساخته می شوند. خشت ها یا خشت های محلی در آفتاب خشک شده و یا 
آجرهای تهیه شده از ویرانه های باستانی هستند. ضخامت دیواره گنبد حدود 
باربر  دیواره ها  این  معناست که  این  به  امر  این  است.  تا 35 سانتیمتر   25
نمی باشند، زیرا بر خالف گنبدهای معمولی، بارها در جهت عمودی حمل 

می شوند. )شکل 9-6(
بخش باالیی گنبد به عنوان دودکش باز می شود. گنبدها در قطر و ارتفاع 
مشابه نیستند. ارتفاع آنها از پایه مابین 3 تا 5 متر است و هر ساله در ماه 
ژوئن با گل از سمت خارج، روکش می شوند. برای این منظور، پای بست های 
سنگی بر روی دو طرف گنبد ها قرار می گیرند تا در هنگام مالت کشی به 
عنوان داربست مورد استفاده قرار گیرند. مالت کشی از سمت داخل تنها تا 

ارتفاع انسانی انجام می گیرد. 
در دیوارهای مستطیل شکل، خشت های آفتاب خشک شده، آجر و مقدار 
ساز  دست  خشت ها  تمامی  که  آنجا  از  است.  شده  استفاده  سنگ  اندکی 
هستند، اندازه های آنها متفاوت می باشد. با این حال، اندازه میانگین یک آجر 
کامل 24x24x4,5 سانتیمتر و اندازه نیم آجر 24x13x4.5 سانتیمتر می باشد. 
پایه و گنبد استفاده  باالی دیوارهای  به طور کلی، سنگ بین گوشه های 

می شود. سنگ در خانه های هارن به میزان اندکی استفاده می شود. برخی 
از آجرها از خرابه های ساختمان های باستانی بدست آمده است. این نوع از 
مصالح ساختمانی به صورت محلی به نام دوسیرمه که به معنای جمع آوری 
شده است، معروف هستند. حتی حکاکی های سنگی تمدن های باستانی بر 
روی آجرهای برخی از خانه های هارن دیده می شود. در اتصال سنگ و آجر 
از مالت گچ استفاده می شود. شن و ماسه و آهک هرگز استفاده نمی شود. نی 
خرد شده نیز تنها به مالت روکش گنبدها اضافه می شود. این نی ها به مخلوط 

خشت های آفتاب خشک شده اضافه نمی شوند. 

نتیجه گیری
خانه های هارن که در گذشته به عنوان محل سکونت مورد استفاده قرار 
می گرفته اند، در حال حاضر بیشتر به عنوان انبار و یا مراکز فروش محصوالت 
از سکنه هستند. ساکنان محلی  این خانه ها خالی  اکثر  استفاده می شوند. 
آنها دارای اطالعات فرهنگی و  اما  بسیار خوش برخورد و مهربان هستند، 
در  بهداشتی  سرویس های  ایجاد  و  مرمت  بازسازی،  راستای  در  تخصصی 
خانه ها نیستند. از آنجا که جامعه فصلی عشایری در حال انتقال به یک جامعه 
ساکن با ساخت سدهای جنوب آناتولی است، نیاز به مسکن جدید وجود دارد. 
خانه های جدید در خارج از دیوارهای شهر باستانی ساخته می شوند و معماری 

آنها هیچ ارتباطی با معماری بومی  شهر هارن ندارد.
الزم است یک برنامه حفاظت برای شهر هارن آماده شود. این برنامه نباید 
در قالب تعمیر یا ممنوعیت تخریب ساختمان های موجود باشد )آنچه در 
این  نگهداری  و  بازسازی  به  تنها  بلکه می بایست  دارد(،  قرار  کنونی  برنامه 
ساختمان ها تشویق کند. در سطح شهر، تنها یک ساختمان وجود دارد که 
توسط سازمان میراث فرهنگی بازسازی شده است و به عنوان یک موزه مورد 
استفاده قرار می گیرد. تعدادی از نمونه هایی که توسط متخصصین بازسازی 
می شوند باید افزایش یابد تا ساکنان محلی را متقاعد سازد تا خانه هایشان را 
حفظ کنند. کمک های تخصصی و علمی نیز برای حفاظت از هارن ضروری 

است.
مصالح استفاده شده در خانه های بومی هارن، مانند خشت های در آفتاب 
خشک شده، مصالح با قابلیت استفاده طوالنی مدت نیستند. اندازه و شکل 
آجرهای استانداردی که در حال حاضر در ترکیه تولید می شود، برای ساخت 
کوچک  کارخانه  یک  است  الزم  نمی باشند.  مناسب  مخروطی  گنبدهای 

شکل 7. خانه ای در شهر هارنشکل 6. نمای کلی از شهر هارن



77 بـهار ۱۳۹۸ / شـماره ۱

آجرسازی برای تولید آجرهای سبک در محل ایجاد شود. این امر در نجات 
و ساختن خانه های  قدیمی  و مرمت ساختمان های  تعمیر  تاریخی،  اماکن 
مخروطی شکل جدید کمک خواهد کرد. منشاء خانه های هارن به تمدن های 
باستانی بین النهرین باز می گردد. این تغییرات در طول زمان نشان داده شده 
است. گاه گنبدهای مخروطی بر روی زمین مانند چادر ساخته می شوند. 
گاهی اوقات همانطور که در نمونه های فعلی دیده می شود، آنها بروی پایه های 
مکعبی ساخته می شوند تا فضاهای بیشتر و متفاوت تری را ایجاد کنند. عالوه 
بر این، فضاهای مربع شکل در زیر گنبدها، باعث تقویت ساختمان در برابر 
نیروهای جانبی می شود. از بناهای گنبدی چادر مانندی که در عکس قرن 
نوزدهم دیده می شوند، تنها یک ساختمان باقی مانده است. مابقی آنها یا 
تخریب و آجر آنها جهت ساخت و سازهای جدید جمع آوری شده است و 
یا به دلیل ساختار ضعیف، این ساختمان ها در زمین لرزه ها از بین رفته اند. 
به همین جهت، بررسی عملکرد ساختاری ساختمان ها برای تائید مشاهدات 

الزامیست. 
انعطاف پذیر«،  خانه های بومی هارن نمونه ای از مفاهیم »ساختمان های 
بازیافت«، »ساختمان های دوستدار محیط زیست«، »طراحی  قابل  مصالح 
آنها در  پایدار« هستند که بحث و بررسی  اقلیم« و »زیستگاه  با  متناسب 

معماری اهمیت بسیار دارد. 
واحدهای خانه های تک طبقه ای که به واحدهای مجاور با آرک یا درب 
متصل می شوند، یک ساختمان انعطاف پذیر را فراهم می کنند. آنها می توانند 
براساس نیازهای جدید افزایش یابند و به ساختمان اضافه گردند. ساخت 
خانه با دو یا سه واحد و ایجاد واحدهای جدید در سال های بعد برای افرادی 

با درآمد محدود، گزینه مناسبی است.
استفاده از آجرهای گلی که به کمک مالت ضعیف گلی به یکدیگر متصل 
از  از مصالح کمک می کند. گنبدها  بازیافت و استفاده مجدد  به  می شوند، 
داخل مالت کشی و نازک کاری نمی شوند. اگرچه دیواره خارجی با استفاده از 
مالت گچی به همراه نی خشک شده روکش می شود. این مالت هر ساله پس 
از پایان فصل باران های زمستانی تجدید می شود. ضروری است تا در رابطه با 
روش های جدید جهت مالت کشی که ارزان بوده و در عین حال دارای عمر 
طوالنی تر و نیز رنگی مشابه زمین داشته باشند، تحقیق گردد. همچنین نیاز 

به بررسی های بیشتر در زمینه استفاده از روکش سیمانی می باشد.

مصالح اصلی ساختمان مانند گل، آجر و سنگ طبیعی در محل تولید و 
ارائه می شود. این مواد و مصالح هیچگونه مخاطرات زیست محیطی ندارند. 
بنابراین، استفاده از این مصالح، ساختمانی زیست محیطی و دوستدار طبیعت 

را پدید می آورد. 
در زمانی که دستگاه های مدرن جهت کنترل محیط زیست در دسترس 
نبودند، مردم تالش کردند تا راه های بومی کنترل اقلیم را بیابند. خانه های 
هارن نمونه خوبی از طراحی ساختمان های متناسب با اقلیم در آب و هوای 
گرم و خشک است. این ساختمان ها دارای عایق حرارتی و ظرفیت حرارتی 
باال در نمای ساختمان، ایجاد سایه توسط یک ساختمان بر روی ساختمان 
دیگر در برابر تابش خورشید، پنجره های کوچک، درب ها و حفره های تهویه 
تحلیل  و  تجزیه  و  بررسی  بیشتر جهت  برای زمستان می باشند. تحقیقات 

عملکرد حرارتی خانه های هارن ضروری است.
نگهداری و حفاظت از ساختمان قدیمی بدون سکونت در آن ناممکن است. 
از آنجا که نیاز به ساختمان های مسکونی بیشتر در هارن وجود دارد، خانه های 
بومی کنونی که توسط جامعه عشایری ساخته شده است، می تواند به عنوان 
ساختمان هایی جهت سکونت دائم در زمان حال و آینده مورد استفاده قرار 

گیرند. بدین ترتیب امکان ایجاد زیستگاه های پایدار وجود خواهد داشت. 
نویسندگان که تجربه سکونت در شهرهای شلوغ را داشته اند، در طول 
احساس  هارن  در  بومی  خانه های  بررسی  و  مطالعه  زمان  در  خود،  اقامت 
آرامش داشته اند. یک تصویر کلی از خانه های بومی هارن، محیطی طبیعی 

را نمایانگر خواهد بود.
در طول این بررسی ها دریافت شد که ساخت و سازهای خانه های بومی 
هارن بسیار سریع و در زمان کوتاهی انجام می شود. به طوری که یک کارگر 
ساده می تواند دو واحد از این ساختمان های باربر را در یک روز بدون نیاز به 
کمک فنی و تکنولوژی های پیشرفته بنا کند. بنابراین، این روش همچنین 
می تواند به عنوان راهی برای غلبه بر مشکل کمبود مسکن در کشورهای 

جهان سوم مورد توجه قرار گیرد.
این ساختمان های بومی و محیط دست ساز آنها در معرض خطر نابودی 
الهام  قرار دارند. در حالیکه بررسی و مطالعه این خانه های بومی، می تواند 

بخش بسیاری از ساخت و سازهای معماری مدرن و امروزی باشد.
)لطفاً جهت بررسی منابع تحقیق به منبع اصلی مراجعه شود.(

شکل 9. نمای داخلی از یک گنبد در هارنشکل 8. نیمه ویران شده از ساختار یک گنبد
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سید محمدامین طباطبایی
کارشناسی ارشد، مرمت و احیای ابنیه و بافت های 

تاریخی، دانشگاه تهران

بیان مسئله
یکی از مسائل مهمی که امروزه بافت های تاریخی روستایی، بخصوص در حوزه جغرافیایی 
باغ ها و  بین رفتن شیوه های سنتی ساخت حصار  از  با آن روبرو است  ایران  کویر مرکزی 
دیوارهای چینه است. امروزه استفاده از مصالحی همچون بلوک های سیمانی رواج یافته و 
جایگزین حصارهای چینه  شده است، که تهدیدی برای اصالت و یکپارچگی این بافت ها به 

شمار می رود. 
باغ پهلوانپور مهریز به عنوان یکی از سایت های میراث جهانی ایران امروزه با این معضل 
مهم در بافت اطراف خود روبروست. در سال های اخیر با رشد حضور گردشگر در محوطه 
از  استفاده  مزویرآباد مهریز،  اراضی کشاورزی محله  و  باغ ها  بافت  و  پهلوانپور  باغ  پیرامون 
روی  یافته است.  رواج  مالکین  توسط  محوطه،  این  یکپارچگی  و  اصالت  با  ناسازگار  مصالح 

آوردن به این مصالح به طور خاص به دلیل سرعت اجرای آن بوده است. 
با دیوارهای چینه محصور می شده اند. چینه در  باغ ها  این  اصیل  و  تاریخی  در وضعیت 
و  مالکین  که  است  می رفته  شمار  به  ارزان  و  آسان  ساخته های  جمله  از  سنتی،  معماری 
کشاورزان با کمترین هزینه می توانستند اقدام به اجرای آن نمایند. امروزه اما این شیوه های 

ساخت در معرض فراموشی هست و استادکار ماهر آن نیز به ندرت یافت می شود.
این مسئله سبب شده تا امروزه اصالت و یکپارچگی بافت اطراف باغ پهلوانپور با تهدیدی 
آموزشی ساخت  کارگاه  اولین دوره  برگزاری  با  تا  بر آن شدیم  بنابراین  روبرو شود.  جدی 
دیوار چینه، نخستین گام را در مسیر حفاظت از اصالت و یکپارچگی این محوطه و همچنین 

حفاظت از شیوه های سنتی ساخت و میراث معماری بومی این محوطه برداریم.

هدف کارگاه:
این  در  ناسازگار  مصالح  برچیدن  برای  مسیری  و  فرآیند  آغاز  کارگاه  این  اصلی  هدف 
محوطه است. همچنین برگزاری این کارگاه اهداف و نتایج دیگری را نیز دنبال می کند که 
عبارتند از: جلب توجه مالکین و ساکنین این منطقه به ارزش های میراثی محوطه که کمتر 
شناخته شده، جلب توجه مسئولین و مدیران شهری به ویژگی ها و ارزش های میراثی این 
ارزش های  به  مرمت  و  معماری  رشته های  دانشجویان  و  علمی  جامعه  جلب توجه  محوطه، 
ایجاد  این معماری که کمتر مورد توجه هستند و درنهایت  از  معماری بومی و جنبه هایی 

بستری جهت تربیت نیروی ماهر برای اجرای چینه.

برگزاری کارگاه:
جهانی  باغ  پیرامونی  بافت  محوطه  در  چینه  کارگاه  برگزاری  راستای  در  اقدام  اولین 
پهلوانپور با حمایت و توجه جناب مهندس صمدیانی مدیر پایگاه میراث جهانی باغ پهلوانپور 
و توجه استاد گرانقدر، دکتر محمدرضا اولیا قوت گرفت. حدود یک ماه پیش از برگزاری 
کارگاه اولین جلسه مرتبط با بحث حصارهای چینه و اقدامات الزم جهت برگزاری کارگاه با 

حضور دکتر اولیا در محوطه باغ پهلوانپور و بازدید از محوطه انجام شد. 
بنا به هم اندیشی و تصمیم گیری هایی که در این بازدید حاصل شد برنامه ی کارگاه خدمت 
»کمیته معماری بومی موسسه ایکوموس ایران«، »معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث 
فرهنگی،صنایع  میراث  پژوهشکده  »ریاست  کشور«،  گردشگری  و  دستی  فرهنگی،صنایع 
دستی و گردشگری کشور« و »معاونت میراث فرهنگی استان یزد« اعالم شد و کارگاه از 

جانب این عزیزان حمایت و تشویق شد.
در گام بعدی برنامه های پیش از برگزاری کارگاه، اولین جلسه بحث در مورد فن ساخت 
از استادکاران سنتی، در  با حضور یکی  ارزش های معماری و زیست محیطی آن،  چینه و 
رسولیان،  خانه  یزد،  دانشگاه  معماری  و  هنر  دانشکده  محل  در   1397 تیرماه  دهم  تاریخ 

مهسا عباسی گراوند
کارشناسی ارشد، مرمت و احیای ابنیه و بافت های 

تاریخی، دانشگاه تهران

گــزارش
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برگزار شد.
متخصصان  از  دعوت  با  تا  شد  این  بر  تصمیم  جلسات  این  طی  در 
بومی و منظرهای  از معماری  با بحث حفاظت  حوزه های مختلف مرتبط 
در  و  شود  مطرح  کارگاه  پیشنهادی  بیانیه  به عنوان  بندهایی  فرهنگی، 
ادامه بتواند صورت رسمی بگیرد. بنابراین از دکتر محمدرضا اولیا، دکتر 
بومی  معماری  پژوهشکده  گلین  معماری  گروه  مدیر  فرحزا«  »نریمان 
تهران  دانشگاه  هیئت علمی  عضو  عشرتی«  »پرستو  دکتر  و  یزد  دانشگاه 
بندهای  تا  شد  خواسته  فرهنگی  منظرهای  حفاظت  حوزه  متخصص  و 

پیشنهادی خود را برای دبیرخانه کارگاه ارسال نمایند.
در ادامه و چند روز پیش از برگزاری کارگاه جلسه ای دیگر در منزل 
خوش نام  استادکاران  از  مروی«  »حاجی  به  معروف  نام  مروی  آقای 
معماری سنتی یزد، به منظور تقدیر از ایشان برگزار شد که در طی این 

جلسه اولین دوره کارگاه چینه به نام ایشان نام گذاری شد.
در نهایت و پس از برگزاری جلسات مقدماتی کارگاه علمی بازشناسی 
و احیاء حصار چینه ای باغ های تاریخی در 26 تیرماه و به مدت سه روز 

در محوطه باغ پهلوانپور مهریز برگزار شد.
و  بحث  سخنرانی،  با  همراه  علمی  نشست  کارگاه،  نخست  روز  در 

محمدحسن  دکتر  پیام های  قرائت  با  نشست  این  شد.  برگزار  تبادل نظر 
برای  ایران  ایکوموس  موسسه  و  بهشتی  محمد  سید  مهندس  طالبیان، 
این  طی  در  و  ادامه  در  شد.  آغاز  کارگاه  در  شرکت کنندگان  و  کارگاه 
نشست دکتر محمدرضا اولیا از هوش باالی جوامع سنتی در به کارگیری 
استفاده  ضرورت  و  ارزش ها  چینه ای،  حصارهای  خلق  در  بومی  مصالح 
سید  ادامه  در  نمودند.  بیان  را  مطالبی  کشور  امروز  وضعیت  در  آن  از 
»چرایی  باب  در  را  مطالبی  کارگاه  برگزاری  دبیر  طباطبایی  محمدامین 
نقش  و  پهلوانپور  باغ  حریم  بافت  حفظ  ضرورت  کارگاه،  برگزاری  لزوم 
آبادانی  میراث  یکپارچگی  و  اصالت  از  حفاظت  در  چینه ای  حصارهای 
گراوند  عباسی  مهسا  نمود.  ارائه  ایران«  سرزمینی  پهنه  در  )روستایی( 
تاریخی  بافت های  و  بناها  احیا  و  مرمت  ارشد  کارشناسی  دانش آموخته 
دانشگاه تهران مطالبی را با موضوع »حفاظت میراث بومی از نگاه جوامع 
بین المللی« ارائه نمود و در ادامه و در آخرین برنامه روز اول کارگاه دکتر 
نریمان فرحزا مدیر گروه معماری گلین پژوهشکده معماری بومی دانشگاه 
از مصالح  این پژوهشکده در برگزاری کارگاه ها و استفاده  از تجارب  یزد 

خاک و خشت مطالبی را ارائه نمودند.
پنج  جلسه  دو  در  تیرماه،   28 و   27 روزهای  در  کارگاه  این  طی  در 

تصویر کوچه باغ های محله مزویرآباد و استفاده گسترده از بلوک سیمانی.

حضور دکتر محمدرضا اولیا در محوطه باغ پهلوانپور و محله مزویرآباد پیش از برگزاری کارگاه.
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ساعته شرکت کنندگان در محل کارگاه برای اجرای دیوار چینه در محوطه 
پیرامون باغ پهلوانپور حاضر شدند و زیر نظر استادکاران سنتی چینه از 
دیوار  از ساخت  تجارب مختلفی  با  تفت،  فراشاه  و روستای  میبد  مهریز، 
چینه، اصطالحات و ضرب المثل های این تکنیک آشنا شدند. همچنین در 
طول سه روز برگزاری کارگاه، جلسات عصرانه و شبانه، به صورت بحث و 
اولیاء  استاد کاران سنتی و دکتر محمدرضا  تبادل نظر میان دانشجویان، 

در محل باغ پهلوانپور مهریز ادامه داشت. 
از دیگر نکات حائز اهمیت کارگاه این بود که در جلسه آخر و اختتامیه 
به صورت  را  خود  تجارب  و  آموخته ها  شرکت کنندگان  از  هریک  کارگاه 
دست نویس ارائه دادند تا بتوان از میان این مطالب و با تصحیح و تکمیل 
آن ها جزوه ای آموزشی برای چینه تهیه کرد. تا این نقص سیستم آموزشی 

ایران را  با این فن و هنر معماری  ارتباط  کشور که هیچ گونه مطلبی در 
ارائه نمی کند، پوشش داده شود.

درنهایت پیش نویس بیانیه کارگاه که پیش از کارگاه با دعوت از برخی 
بود قرائت شد و پیرامون  برای نوشتن بندهای آن تدوین شده  از اساتید 
آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت. امید است که با همکاری مجدد این 
اساتید و همچنین بزرگ تر شدن دایره همکاری های این کارگاه این بیانیه 

تکمیل و تصحیح شود.

دستاورد و پیامدهای کارگاه:
که  داشت  دنبال  به  را  گوناگونی  دستاوردهای  فوق  کارگاه  برگزاری 
فناوری  حوزه  در  نکاتی  تدوین  و  جمع آوری  به  می توان  آن ها  ازجمله 
کرد.  اشاره  کننده  شرکت  دانشجویان  توسط  چینه ای  حصارهای  اجرای 

و  هنر  رسولیان)دانشکد  خانه  در  آن  ویژگی های  و  چینه  ساخت  فن  مورد  در  بحث  جلسه 
معماری دانشگاه یزد(.

جلسه در منزل حاجی مروی استادکار معماری سنتی یزد.

سخنرانی دکتر محمدرضا اولیا در نشست علمی روز نخست کارگاه.
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تمرین اجرای دیوار چینه با حضور استاد کاران سنتی جلسه پایانی و قرائت متن پیش نویس بیانیه کارگاه.

تمرین اجرای دیوار چینه با حضور استاد کاران سنتی

حضور مهندس رستگاری فرماندار شهرستان مهریز در کارگاه و در جمع شرکت کنندگان
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این مطالب از بحث و تبادل نظر میان استادان، دانشجویان و استادکاران 
نیز  را  بیانیه کارگاه  ارائه پیش نویس  سنتی نگاشته شده است. همچنین 
جهت  در  نخست  گام  عنوان  به  کارگاه،  دستاوردهای  دیگر  از  می توان 
منحصربفرد  ویژگی های  پایه  بر  امر حفاظت  در  معتبر  تصویب یک سند 
مهم ترین  از  همچنین  دانست.  ایران،  مرکزی  کویر  حوزه  بومی  میراث 
مرتبط  نهادهای  و  مسئوالن  توجه  جلب  به  می توان  کارگاه  پیامدهای 
شهرستان مهریز برای حمایت و ارائه تسهیالت و تشویق جامعه محلی به 
نمود.  اشاره  با حصار چینه ای  بلوک سیمانی  دیوارهای  نمودن  جایگزین 
پایگاه میراث فرهنگی شهر مهریز، در مدت شش  به طوری که طبق آمار 
باغ های  در  چینه ای  دیوار  مورد  پنج  کارگاه،  این  برگزاری  از  پس  ماه 
و  پهلوانپور  باغ  جهانی  میراث  پایگاه  همکاری  با  پهلوانپور  باغ  پیرامون 
پایگاه میراث فرهنگی باغشهر تاریخی مهریز احداث و مرمت شده است. 
همچنین بخش هایی از حصار چینه ی باغ پهلوان پور نیز اصالح و مرمت 

شده است. 
حصارهای  احیا  و  بازشناسی  کارگاه  دوره  اولین  دبیرخانه  پایان  در 

چینه ای باغ های تاریخی از تمامی دست اندرکاران برگزاری کارگاه، اساتید 
میراث  پایگاه  پرسنل  بودند  کارگاه  برگزاری  مشوق  و  همراه  که  عزیزی 
فرهنگی شهر تاریخی مهریز،مدیریت و معاونت میراث فرهنگی اداره کل 
پژوهشی  پایگاه  یزد،  استان  و صنایع دستی  فرهنگی، گردشگری  میراث 
میراث فرهنگی میبد، مدیریت باغ پهلوانپور مهریز، فرمانداری شهرستان 
نهایت  مهریز،  امام جمعه شهرستان  دفتر  مهریز،  شهر  مهریز، شهرداری 
تشکر را دارد و امید است با همراهی این عزیزان مسیری که آغازشده به 

سرانجامی خوش بیانجامد.
تشکر  کارگاه  در  و شرکت کنندگان  برگزاری  کادر  از طرف  همچنین 
را طی  استادکارانی که تجارب سالیان خود در ساخت چینه  از  می شود 
استاد  نام،  مروی  محمدعلی  استاد  گذاردند.  اشتراک  به  ما  با  روز  چند 
استاد  دهقانپور،  استاد حسین  مهریز،  از  فالح  استاد  بیدکی،  زارع  کاظم 
از  میبدی  امامی  غالمرضا  استاد  و  تفت  فراشاه  از  دهقانپور  محمدعلی 
میبد؛ که در این کارگاه حاضر شدند و تجربیات و مهارت های خود را به 

شرکت کنندگان در این کارگاه آموزش دادند.

نمونه ای از اجرای حصار چینه ای باغ ها پس از برگزاری کارگاه.
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علـمی کمـیته 
                   معـماری بومــی ایکـومـوس ایـران

از  مختصر  گزارشـی 

علمی  کمیته  فعالیت های 

گروه های  و  بومی  معماری 

آغاز  )از  زیرمجموعه 

تاکـنون(: فعالـیت 

بومی  معماری  علمی  کمیته  گیری  شکل  گزارش  اولین  در 
شالوده  گیری  شکل  روند  تفصیل  به   )۱39۷ مهرماه  در  )انتشار 
اطالع  جهت  به  لذا  گردید،  توصیف  ذیربط  های  گروه  و  کمیته 
اعضای محترم و خصوصا اعضای جدید و مخاطبان گاه نامه شرحی 
از ادامه فعالیت های کمیته در قالب یک گزارش موجز تقدیم می 

گردد:

پژوهش و مطالعات:
 یکی از اهداف اصلی گروه پژوهش و مطالعات که با »جمع آوری اولیه 
ارائه شناخت و جلب مشارکت  آغاز نموده است،  را  فعالیت خود  منابع« 
در  پژوهشی  های  خال  کردن  پر  و  مطالعات  انجام  به  پژوهشگر  جامعه 
زمینه معماری بومی می باشد که در این راستا گروه پژوهش و مطالعات 
اخیرا تصمیم بر ایجاد کارگروهی از اعضای پژوهشگر در باب مطالعه در 
چیستی معماری بومی و تعیین حدود و ثغور آن نمود که بتوان در آینده 

دستاوردهای آن را در اختیار سایر اعضا و عالقه مندان قرار داد.
 از دیگر کارگروه های فعال کمیته که فعالیت های آن ادامه دار خواهد 
ایجاد  ضرورت  به  توجه  با  که  باشد  می  منابع  ساماندهی  کارگروه  بود 
مشارکت  با  بومی  معماری  با  مرتبط  مکتوب  منابع  از  مدونی  مجموعه 
هدایتگر  و  مسئول  عنوان  به  درمحمدی  منصوره  خانم  سرکار  داوطلبانه 
بهنام  هاشمی،  مصطفی  جوادی،  یاسر  آقایان  همکاری  و  کارگروه  این 
کریمی و خانم ها نسیم رزاقی و پانته آ ذالقدری تشگیل گردید. در این 
سازماندهی  و  ذخیره  جهت    )EndNote( اندنوت  نرم افزار  از  راستا، 
منابع استفاده می شود. )این نرم افزار، محصولی از شرکت تامسون رویترز 
که  منابعی  می توان  آن  وسیله  به  و  است   )Thomson Reuters(
نوشته  هر  و  کتاب  مقاله،  نامه،  پایان  تحقیقاتی،  پروپوزال  نوشتن  برای 
تحقیقاتی دیگر مورد استفاده قرار گرفته است را مدیریت و در یک فرمت 
این کارگروه،  از  نوشتاری استاندارد ذخیره نمود.( طبق گزارشات واصله 
واحد گردآوری،  پرونده  قالب یک  منابع در  تمامی  بود  نیاز  روند کار  در 
شماره گذاری و پایش شوند تا از وجود تکرار در منابع پرهیز گردد. پس از 

ش
زار

ــ
گ

عاطفــه امـرایـــی
دستیار  و  معماري  ارشد  کارشناس 

ستادی سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری 
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از طی این مرحله، منابع در قالب شیوه ای معین و منطبق با منابع فارسی 
و انگلیسی، در نرم افزار اندنوت ساماندهی خواهد شد. در صورت حضور 
و فعالیت حداکثری اعضای کمیته علمی معماری بومی جهت ساماندهی 
با  مرتبط  منابع  از  مدونی  مجموعه  زمان،  کمترین  در  است  امید  منابع، 

معماری بومی در اختیار دوستداران این میراث ارزشمند قرار گیرد.
آوری  کنون، جمع  تا  مطالعات  و  پژوهش  گروه  های  فعالیت  دیگر  از 
بومی،  معماری  بندی  تقسیم  نحوه  خصوص  در  اعضا  نظرات  کسب  و 
و  مشارکت  جلب  منظور  به  بومی  معماری  با  مرتبط  نهادهای  شناسایی 
سایر  با  اشتراک  اعضا جهت  های  پژوهش  از  آرشیوی  تشکیل  همکاری، 
همکاران، شناخت و بررسی موضوعات قابل ارائه در نشست های تخصصی 
پیشنهادی توسط اعضا و متخصصین و ... می باشد که تمامی این فعالیت 

ها در آینده نیز تداوم و بسط خواهد یافت.

مستندسازی، آرشیو، رصد و دیده بانی: 
را در مسیر شکل گیری آگاهی  گروه مستندسازی فعالیت های خود 
تداوم  و  به جهت حفاظت  اندیشه های عمومی  و تشویق  اجتماعی  های 
معماری بومی و مستندسازی معماری بومی پیش از آسیب یا فقدان، بر 
مستند نگاری و جمع آوری اسناد مرتبط با معماری بومی )اعم از تصویر، 
و  تسهیل  جهت  مسیر  این  در  و  نمود  متمرکز  و....(  اسناد  نقشه،  فیلم، 
هدفمند نمودن فرآیند با مشارکت اعضا به تهیه یک شیوه نامه عکاسی 
قرار  بومی  از معماری  تهیه کنندگان عکس  راهنمای  بتواند  پرداخت که 
گیرد. در همین راستا کمیته اخیرا در فراخوانی عمومی از اعضا و عالقه 
قالب  در  تصویری  در مستندسازی  تا  است  آورده  به عمل  مندان دعوت 
ایران  بومی کمتر شناخته شده  بر معماری  تاکید  با  فیلم کوتاه  عکس و 
شده  تهیه  اسناد  دریافت  و  اعضا  بیشتر  مشارکت  با  نمایند.  مشارکت 
آگاهی  منظور  به  نامه  آیین  یک  تهیه  بر  تصمیم  کمیته  اعضا،  توسط 
همکاران و متصدیان کمیته در خصوص حقوق مرتبط با مدارک و اسناد 
خبر  یا  مدرک  و  سند  گونه  هر  یا  و  تنظیمی  تدوینی،  ارسالی،  تولیدی، 
مرتبط با کمیته یا تهیه شده توسط آن گرفته است که در دست تهیه و 

بازبینی می باشد. محتوای این آیین نامه در راستای سیاست اشتراک آزاد 
اطالعات می باشد. از دیگر فعالیت های این گروه می توان به تهیه فرم 
آرشیو، جلب همکاری  بومی جهت  و مدارک معماری  نقشه ها  اطالعات 
باشند، جمع آوری  اعضا در آن شاغل می  نهادهایی که  با  های دوسویه 
اسناد و مستندسازی های مرتبط با معماری بومی و ... می باشد. بی شک 
مستندسازی معماری بومی در شرایط فعلی یکی از مهمترین اقدامات و 
مورد  امیدواریم  و  بود  خواهد  بومی  معماری  علمی  کمیته  های  فعالیت 

توجه و همکاری بیشتر اعضا قرار گیرد.

آموزش و ترویج: 
بیشتر فعالیت های این گروه مبتنی بر سیاست ترویج معماری بومی 
درخور  خود  بطن  در  که  معماری  نوع  آن  بلکه  کلمه  عام  معنای  به  نه 
این  اساسی  های  برنامه  جمله  از  باشد.  می  انسانی  زندگی  شایسته  و 
می  انجام  و  بررسی  دست  در  کنون  تا  گیری  شکل  ابتدای  از  که  گروه 
باشد، برنامه ریزی و جلب مشارکت جهت برگزاری نشست های ادواری و 
موضوعی تخصصی و عمومی مرتبط با معماری بومی و برگزاری کارگاه ها 
و  ها  نشست  برگزاری  مختص  هایی  فرم  منظور  همین  به  که  باشد  می 
کارگاه ها در حال تدوین می باشد و همچنین کارگروهی با عنوان ترویج 
در این بخش و جهت انجام امور مربوطه فعالیت می نماید. از سایر فعالیت 
های این گروه اقدامات مختلف مربوط به معرفی، تشویق و جلب مشارکت 
اندازی  راه   ،... و  کمیته  اعضای  استادکاران،  حرفه مندان،  جامعه،  آحاد 
وبسایت  ایجاد  در خصوص  بررسی  و  رایزنی  کمیته،  رسانی  اطالع  کانال 
و  بومی  معماری  ویژه  اسناد، چاپ خبرنامه  آرشیو  امکان  با  کمیته  ویژه 

ایجاد کارگروه های مختلف می باشد. 
خانم ها  سرکار  کمیته  ستاد  سابق  همکاران  از  است  الزم  همچنین 
اله دادی تشکر  بهاره  و  افسانه جبرئیل زاده  افروز طهماسبی،  بیات،  زبیده 

و قدردانی کنیم.

زبیـــده بیـــات
دستیار ستادی سازمان میراث 
و  دستی  صنایع  فرهنگی، 

گردشگری 

افـروز طهماسبــی
دستیار ستادی سازمان میراث 
و  دستی  صنایع  فرهنگی، 

گردشگری 

افسانه جبرئیل زاده
عضو ایکوموس ایران 

بهـــاره الـه دادی
عضو ایکوموس ایران 

همکاران سابق ستاد کمیته علمی معماری بومی ایران:
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معـــــراج شریفــی
از  شهری  مرمت  ارشد  کارشناسی 
دانشـکده هنـرهای زیبا دانشگاه تهران 

یک  به  تبدیل  تدریجی  صورت  به  که  هستند  من  کاری  و  دانشجویی  سفرهای  سال  ده  به  متعلق  پیش رو  طراحی های 
مجموعه از شهرها، روستاها، کوچه ها و خانه های ایران شده است. این طرح ها از سال 1387 تا 1397 شامل 13 دفترچه 
هستند. به جهت اهمیت زمان در طراحی - چه در سفرهای گروهی و چه انفرادی -  تکنیک از  راپید، جوهر یا مداد فراتر 
نرفته و کارها عموما در دفترهای طراحی آ5 کشیده شده اند تا راحت تر قابل حمل باشند. این طراحی ها فارغ از جزئیات 
دقیق و اتنوگرافیک هستند و بیشتر جهت درک فضا و یادداشت های تصویری شخصی کشیده شده اند. به همین جهت 
است که در آن ها کاربرد طراحی های اتنوگرافیک باستان شناسان یا طراحی های آکادمیک معماران را نمی توان یافت زیرا 
در زمان طراحی، کاربردی برای طراحی ها تعریف نشده بود و احواالت و تکنیک شخصی بر شبیه سازی جزئیات، مقدم 

بوده است. 
گزیده ای از این طراحی ها در نمایشگاه »از میان« در کتابخانه مرکزی و مرکزاسناد دانشگاه تهران به نمایش درآمدند و با 
عنوان »در کوچه پس کوچه های ایران« در حال تکمیل هستند. آغاز این مجموعه به اوایل سال های تحصیل من در دوره 
مهندسی،  اسکیس های  و  معماری  تمرین های طراحی  به  آبستره  و  فیگوراتیو  تمرین های طراحی  برمی گردد.  کارشناسی 
خطوط بی روح و بدن های سیمانی تبدیل شدند. در ابتدا ایده مجموعه در کار نبود و تنها به خاطر رفع تکلیف، ناخواسته و 
تدریجی در طراحی بناها و کوچه های ایران پیشرفت کردم. در اواخر دوران کارشناسی ارشد قلم قدرت گرفت و عادتی شد 
در هر مسافرت و مشاهده منظره ای. روشی شد برای اثبات توانایی هایم تا به دلیل مشکالت کالمی، اول کارم صحبت کند 
و بعد حوصله شنیده شدن پیدا کنم. روش شد برای فرصت تنفس و خروج از جمع درسفرهای دانشجویی به چهارطرف 
ایران. روشی برای نگاشتن خاطرات به تصویر. روشی برای نزدیک شدن، مطالعه و کشف. اوقاتی که تنها بودی و یا خودت 
تجربه ای در محیط شکل می گرفت،  نزدیک می شدم.  فضا  و  بنا  به درک  با طراحی  از جمع همراهان جدا می کردی.  را 
به نظاره می ایستادند، آفتابی که بی-مالحظه می تابید و  کودکان محلی که دورم را می گرفتند، توریست های فرنگی که 

سرمایی که نمی توانست انگشتانم را از حرکت باز دارد. در آن لحظات معنا داشتم.
در این بخش از مجله قرار است به صورت تدریجی طراحی های »در کوچه پس کوچه های ایران« منتشر شوند. از آقای 
محمدرضا محمودی و آقای دکتر سیاووش صابری برای فراهم کردن فرصت انتشار این طراحی ها، قدردانی و سپاسگزاری 

می کنم.  
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روستای ماسوله، بهار 95

روستای ماسوله، بهار 95
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روستای ابیانه، تابستان 95
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روستای ابیانه، تابستان 95

روستای ابیانه، تابستان 95



در نخستین شماره از گاهنامه کمیته علمی معماری بومی ایکوموس ایران مایلیم از مخاطبان فرهیخته این مجموعه در خواست کنیم که 
پیشنهادهای خود رابرای نام آن با ما در میان بگذارند به نحوی که متضمن اندیشه ایرانی در مورد معماری والبته اهداف کمیته باشد. در 
این راستا جناب اقای دکتر محمد رضا اولیا پیشنهادهایی راباخط خوش خویش برای ما فرستاده اند که میتواند آغازی بر این تامل باشد.
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